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Fascículo 1
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SUMARIO

1. Procedementos parlamentarios

1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
1.3.6.2.4. Proposicións tramitadas

COMISIóN 2ª, ORDENACIóN TERRITORIAL, ObRAS PúbLICAS, MEDIO AMbIENTE E SERvIzOS

Rexeitamento das iniciativas

ı 22648 (11/PNC-002140)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Ríos Santomé, Paulo e dous deputados/as máis
Sobre as políticas públicas que debe desenvolver o Goberno galego para garantir o acceso da mocidade galega a unha vivenda digna en réxime de alugueiro
89086

ı 23172 (11/PNC-002181)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e tres deputados/as máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para previr e eliminar a contaminación nos
ríos Deza e Asneiro
89086
COMISIóN 4ª, EDUCACIóN E CULTURA

Rexeitamento da iniciativa
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ı 22981 (11/PNC-002160)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Díaz Varela, Noa Susana
Sobre a petición do Goberno galego ao Concello de Begonte da remisión do proxecto e da planificación dos pretendidos usos das instalacións do Colexio de Educación Infantil e Primaria de
Baamonde
89086

ı 23670 (11/PNC-002225)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e dous deputados/as máis
Sobre a necesidade de garantir a igualdade de oportunidades na oferta educativa dos centros de
estudo da contorna rural
89087
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COMISIóN 5ª, SANIDADE, POLíTICA SOCIAL E EMPREGO

Aprobación sen modiﬁcacións

ı 23860 (11/PNC-002235)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Pazos Couñago, José Alberto e sete deputados/as máis
Sobre a posta en marcha de servizos de conciliación familiar e laboral

Aprobación por unanimidade sen modiﬁcacións

89087

ı 8517 (11/PNC-000897)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e dous deputados/as máis
Sobre a adopción polo Goberno galego das medidas necesarias para resolver as carencias e deﬁciencias
detectadas en materia de recursos humanos e materiais no Hospital Psiquiátrico de Conxo
89087

ı 20961 (11/PNC-001991)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Carreira Pazos, Iria e dous deputados/as máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para a eliminación de prexuízos e condutas
LGBTfóbicas no ámbito sanitario
89088

Rexeitamento da iniciativa

ı 21866 (11/PNC-002073)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e Torrado Quintela, Julio
Sobre as actuacións que debe desenvolver a Xunta de Galicia en relación coa situación sanitaria no
Complexo Hospitalario de Ourense
89089

ı 23583 (11/PNC-002221)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e dous deputados/as máis
Sobre a necesidade de repoñer o servizo de pediatría a tempo completo no Centro de Saúde de
Vila de Cruces
89089
COMISIóN 8ª, PESCA E MARISqUEO
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Aprobación sen modiﬁcacións

ı 23767 (11/PNC-002228)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e seis deputados/as máis
Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España da reorientación do Plan de recuperación, transformación e resiliencia cara ás necesidades de mellora e avance cara ao futuro do sector marítimo-pesqueiro e da cadea mar-industria
89089

89081
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Aprobación por unanimidade con modiﬁcacións

ı 23770 (11/PNC-002229)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e seis deputados/as máis
Sobre a demanda da Xunta de Galicia á Dirección Xeral da Costa e o Mar (Secretaría de Estado de
Medio Ambiente) da reversión da titularidade dos terreos portuarios
89090

Rexeitamento da iniciativa

ı 13443 (11/PNC-001353)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e tres deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa política de persoal
que vén aplicando Portos de Galicia
89090

1.6. Procedementos de elección, designación e proposta de nomeamento
1.6.5. Membros do Consello de Contas

ı Acordo da Mesa do Parlamento, do 16 de novembro de 2021, polo que se inicia o procedemento
e se ﬁxa o prazo para presentación de candidaturas para a cobertura de tres cargos de conselleiro
ou conselleira do Consello de Contas de Galicia
89091
1.4. Procedementos de información

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

ı 24473 (11/PRE-007159)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 3 máis
Sobre os investimentos da Xunta de Galicia no polo aeroespacial de Rozas
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ı 24482 (11/PRE-007160)

89096

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para a creación e o ﬁnanciamento dunha rede de vixilancia epidemiolóxica co ﬁn da detección e da alerta anticipada de virus nas augas residuais
89099

ı 24488 (11/PRE-007161)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego da proposta do comisario europeo de Pesca respecto das
cotas para 2022 e o seu posible impacto económico
89102

89082
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ı 24494 (11/PRE-007162)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a elaboración por parte da Xunta de Galicia dun censo de embarcacións tradicionais e barcos
históricos de Galicia para lograr que as medidas ﬁscais para 2023 inclúan a boniﬁcación das taxas
portuarias destas embarcacións
89106

ı 24498 (11/PRE-007163)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a normativa para regular o cohousing anunciada pola Xunta de Galicia

ı 24518 (11/PRE-007164)

89110

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Castro García, Daniel e 2 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para presentar recurso contra a decisión do
Instituto Xeográﬁco Nacional respecto da oﬁcialización do topónimo Ría del Eo
89113

ı 24614 (11/PRE-007165)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do incremento dos cadros de persoal do ensino público
galego en mil profesores para minimizar os efectos da pandemia da covid-19 no sistema educativo
89116

ı 24620 (11/PRE-007166)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre as medidas que ten previsto adoptar a Xunta de Galicia no ensino para contribuír á normalización do galego e acordar coa comunidade educativa un plan de fomento do galego dotado do
ﬁnanciamento necesario
89118

ı 24696 (11/PRE-007167)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Torrado Quintela, Julio
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para repoñer o servizo de atención médica diario no Centro
de Saúde de Ribeira de Piquín
89120
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ı 24703 (11/PRE-007168)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Torrado Quintela, Julio
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para implantar no vindeiro curso académico na Mariña lucense
ciclos formativos da familia náutico-pesqueira que formen patróns de litoral e outros mecánicos navais
89122

ı 24711 (11/PRE-007169)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
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Sobre as previsións da Xunta de Galicia para axilizar a construción da nova facultade de Farmacia
da Universidade de Santiago de Compostela
89124

ı 24722 (11/PRE-007170)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as medidas da Xunta de Galicia para reactivar as artes escénicas

ı 24732 (11/PRE-007171)

89126

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da apertura do proceso de convocatoria de prazas
para podólogos e podólogas no Servizo Galego de Saúde
89130

ı 24738 (11/PRE-007172)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre as previsións do Goberno galego para recuperar a dotación de recursos humanos no Centro
de Saúde de Moraña
89132

ı 24745 (11/PRE-007173)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para restituír as urxencias médicas na Casa do Mar de
Moaña e reforzar o persoal da atención primaria
89134

ı 24760 (11/PRE-007174)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para impulsar unha nova reforma da Lei do sector eólico baixo o amparo da tramitación exprés da Lei de medidas ﬁscais e administrativas dos orzamentos para o ano 2022
89137

ı 24768 (11/PRE-007175)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as medidas da Xunta de Galicia para reparar a discriminación das persoas xordas no seu acceso a unha educación inclusiva
89141
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ı 24773 (11/PRE-007176)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 3 máis
Sobre a elaboración por pola Xunta de Galicia dunha presunta axenda galega de transición enerxética 2021-2030
89144

ı 24781 (11/PRE-007177)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 3 máis
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Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia en relación co rexeitamento, por parte da Real
Federación Galega de Fútbol, dun certiﬁcado de empadroamento dun aspirante a federarse por
estar en galego
89147

ı 24806 (11/PRE-007178)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre a atención á saúde mental na Área Sanitaria Pontevedra-Salnés

ı 24813 (11/PRE-007179)

89150

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as medidas a tomar para a reapertura dos consultorios pechados desde o inicio da pandemia
pola covid-19
89154

ı 24840 (11/PRE-007180)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Castro García, Daniel e 3 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para evitar a perda de postos de traballo dos e
das traballadoras de Vestas e as alternativas previstas de reindustrialización que garantan o emprego na comarca da Mariña
89158

2. Elección e composición do Parlamento, réxime e goberno interior,
organización e funcionamento
2.3. Réxime e goberno interior

2.3.2. Acordos e resolucións dos órganos da Cámara en materia de réxime e goberno interior
2.3.2.2. Creación de órganos parlamentarios
2.3.2.2.1. Solicitude de creación de comisións

ı Acordo da Mesa do Parlamento, do 16 de novembro de 2021, polo que se crea unha Comisión
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non permanente especial de estudo para abordar a proposta da Comunidade Autónoma de Galicia
diante da reforma do sistema de ﬁnanciamento (24746, 10/SCNP-000006)
89095

89085
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1. Procedementos parlamentarios

1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
1.3.6.2.4. Proposicións tramitadas

COMISIóN 2ª, ORDENACIóN TERRITORIAL, ObRAS PúbLICAS, MEDIO AMbIENTE E SERvIzOS
A Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, na súa sesión
do 11 de novembro de 2021, adoptou os seguintes acordos:

Rexeitamento das iniciativas
- 22648 (11/PNC-002140)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Ríos Santomé, Paulo e dous deputados/as máis
Sobre as políticas públicas que debe desenvolver o Goberno galego para garantir o acceso da mocidade galega a unha vivenda digna en réxime de alugueiro
BOPG nº 210, do 06.10.2021
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
- 23172 (11/PNC-002181)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e tres deputados/as máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para previr e eliminar a contaminación nos
ríos Deza e Asneiro
BOPG nº 210, do 06.10.2021
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
Santiago de Compostela, 12 de novembro de 2021
María Montserrat Prado Cores
Vicepresidenta 2ª
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COMISIóN 4ª, EDUCACIóN E CULTURA
A Comisión 4ª, Educación e Cultura, na súa sesión do 12 de novembro de 2021, adoptou os seguintes acordos:

Rexeitamento da iniciativa
- 22981 (11/PNC-002160)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Díaz Varela, Noa Susana

89086
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Sobre a petición do Goberno galego ao Concello de Begonte da remisión do proxecto e da planiﬁcación dos pretendidos usos das instalacións do Colexio de Educación Infantil e Primaria de Baamonde
BOPG nº 210, do 06.10.2021
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
- 23670 (11/PNC-002225)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e dous deputados/as máis
Sobre a necesidade de garantir a igualdade de oportunidades na oferta educativa dos centros de
estudo da contorna rural
BOPG nº 216, do 21.10.2021
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
Santiago de Compostela, 12 de novembro de 2021
María Montserrat Prado Cores
Vicepresidenta 2ª
COMISIóN 5ª, SANIDADE, POLíTICA SOCIAL E EMPREGO
A Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, na súa sesión do 11 de novembro de 2021,
adoptou os seguintes acordos:

Aprobación sen modiﬁcacións
- 23860 (11/PNC-002235)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Pazos Couñago, José Alberto e sete deputados/as máis
Sobre a posta en marcha de servizos de conciliación familiar e laboral
BOPG nº 218, do 28.10.2021
Sométese a votación e resulta aprobada sen modiﬁcacións por 7 votos a favor, 0 votos en contra e
5 abstencións.
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O texto aprobado é o seguinte:
«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a poñer en marcha servizos de conciliación en
ámbitos laborais, contando coa implicación do tecido empresarial e cos concellos, co ﬁn de facilitar
a conciliación familiar e laboral.»

Aprobación por unanimidade sen modiﬁcacións
- 8517 (11/PNC-000897)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e dous deputados/as máis

89087
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Sobre a adopción polo Goberno galego das medidas necesarias para resolver as carencias e deﬁ-

ciencias detectadas en materia de recursos humanos e materiais no Hospital Psiquiátrico de Conxo
BOPG nº 82, do 26.01.2021

Sométese a votación e resulta aprobada sen modiﬁcacións pola unanimidade dos 12 deputados e
deputadas presentes.

O texto aprobado é o seguinte:
«O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a adoptar as medidas necesarias en termos de recursos materiais e humanos para resolver, na maior brevidade posible, as eivas e graves deﬁciencias

detectadas polo Mecanismo Nacional de Prevención da Tortura na súa visita ao centro hospitalario
de Conxo, para resolver os problemas relacionados co seguimento, vixilancia, ingreso e calidade
asistencial das persoas alí ingresadas.»
- 20961 (11/PNC-001991)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Carreira Pazos, Iria e dous deputados/as máis

Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para a eliminación de prexuízos e condutas
LGBTfóbicas no ámbito sanitario
BOPG nº 196, do 08.09.2021

Sométese a votación e resulta aprobada sen modiﬁcacións pola unanimidade dos 12 deputados e
deputadas presentes.

O texto aprobado é o seguinte:
«O Parlamento insta a Xunta de Galicia a:
1º. Realizar plans de formación máis exhaustivos e atendendo á realidade do colectivo LGBT para

todas as categorías profesionais dentro do Sergas, garantindo unha información rigorosa e libre
de prexuízos.

2º. Revisar os plans de saúde aprobados dentro do Sergas, dotándoos dunha perspectiva de

xénero e diversidade sexual. Neste sentido, cómpre eliminar as asociacións entre LGBT e ITS

e corrixir a clasificación de colectivos de risco cando deberan ser clasificadas as prácticas de
CSV: BOPGDSPG-xP3edPEev-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

risco.

3º. Realizar campañas divulgativas de educación sexual, sobre todo entre a mocidade, desde unha

perspectiva inclusiva e non estigmatizante, que promovan unha mellora na saúde sexual da po-

boación lonxe de prexuízos e moralismos.

4º. Realizar todas as actuacións oportunas para garantir a erradicación da LGBTfobia en todas as
súas formas dentro do Sergas, prestando atención ás denuncias do colectivo trans.»

89088
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Rexeitamento da iniciativa
- 21866 (11/PNC-002073)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e Torrado Quintela, Julio
Sobre as actuacións que debe desenvolver a Xunta de Galicia en relación coa situación sanitaria no
Complexo Hospitalario de Ourense
BOPG nº 202, do 22.09.2021
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
- 23583 (11/PNC-002221)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e dous deputados/as máis
Sobre a necesidade de repoñer o servizo de pediatría a tempo completo no Centro de Saúde de
Vila de Cruces
BOPG nº 216, do 21.10.2021
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
Santiago de Compostela, 11 de novembro de 2021
María Montserrat Prado Cores
Vicepresidenta 2ª
COMISIóN 8ª, PESCA E MARISqUEO
A Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, na súa sesión do 16 de novembro de 2021, adoptou os seguintes
acordos:

Aprobación sen modiﬁcacións
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- 23767 (11/PNC-002228)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e seis deputados/as máis
Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España da reorientación do Plan de recuperación, transformación e resiliencia cara ás necesidades de mellora e avance cara ao futuro do sector marítimo-pesqueiro e da cadea mar-industria
BOPG nº 218, do 28.10.2021
Sométese a votación e resulta aprobada sen modiﬁcacións por 10 votos a favor, 2 votos en contra
e 0 abstencións.
O texto aprobado é o seguinte:
«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a demandar ao Goberno de España a reorientación do Plan de recuperación, transformación e resiliencia (PRTR) cara ás necesidades de

89089
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mellora e avance cara ao futuro do sector marítimo-pesqueiro e da cadea mar-industria, con
especial incidencia na busca dunha axeitada remuda xeracional e na mellora da competitividade
da estrutura produtiva e da protección do medio mariño mediante medidas de cogobernanza
co sector.»

Aprobación por unanimidade con modiﬁcacións
- 23770 (11/PNC-002229)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Egerique Mosquera, Teresa e seis deputados/as máis

Sobre a demanda da Xunta de Galicia á Dirección Xeral da Costa e o Mar (Secretaría de Estado de
Medio Ambiente) da reversión da titularidade dos terreos portuarios
BOPG nº 218, do 28.10.2021

Sométese a votación e resulta aprobada con modiﬁcacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
O texto aprobado é o seguinte:
«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a solicitar á Dirección Xeral da Costa e o Mar,

dependente do Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico, que considere favorablemente a reversión do dominio público portuario e a posterior desafectación cara aos concellos
para que a titularidade dos terreos portuarios reverta nas entidades municipais onde se sitúan
os terreos.

Tomar en consideración todas as peticións dos concellos para a reversión de terreos, exceptuando

só aqueles que pola súa utilización actual ou previsión concreta de futuro teñan obxecto de uso realmente portuario.»

Rexeitamento da iniciativa
- 13443 (11/PNC-001353)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e tres deputados/as máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa política de persoal
que vén aplicando Portos de Galicia

CSV: BOPGDSPG-xP3edPEev-7
Verificación:
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BOPG nº 119, do 05.04.2021

Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
Santiago de Compostela, 16 de novembro de 2021
María Montserrat Prado Cores
Vicepresidenta 2ª
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1.6. Procedementos de elección, designación e proposta de nomeamento
1.6.5. Membros do Consello de Contas

Acordo da Mesa do Parlamento, do 16 de novembro de 2021, polo que se inicia o procedemento e se ﬁxa o prazo para presentación de candidaturas para a cobertura de tres
cargos de conselleiro ou conselleira do Consello de Contas de Galicia
O 16 de marzo de 2021 a Mesa da Cámara tomou coñecemento do escrito do conselleiro maior do
Consello de Contas no que comunica o esgotamento do mandato dos conselleiros don José Antonio
Redondo López, dona Ana María Otero López e dona María Begoña Villaverde Gómez (doc. núm. 12287,
11/DMCC-000001).
Visto o disposto na Lei do Consello de Contas de Galicia, modiﬁcado polo artigo 1 da Lei 8/2015, do
7 de agosto, de reforma da Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas, e no texto refundido
da Lei de réxime ﬁnanceiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999,
do 7 de outubro, para a prevención da corrupción, a Mesa, na reunión do 16 de novembro de 2021,
adoptou o seguinte acordo:
1º. Iniciar o procedemento de elección de tres conselleiras ou conselleiros do Consello de Contas
de Galicia.
2º. Abrir un prazo, que remata ás 18.30 horas do 22 de novembro de 2021, para que os grupos parlamentarios poidan presentar persoas candidatas, que deberán reunir os requisitos previstos no
artigo 12 da Lei do Consello de Contas de Galicia, non atoparse en ningunha das causas de inelixibilidade enumeradas no citado artigo 12 nin de incompatibilidade previstas no artigo 13 da mesma
lei, modiﬁcada pola citada Lei 8/2015.
3º. Comunicar este acordo aos grupos parlamentarios.
4º. Publicar este acordo no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia.
Santiago de Compostela, 17 de novembro de 2021
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

1.4. Procedementos de información

CSV: BOPGDSPG-xP3edPEev-7
Verificación:
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1.4.4. Preguntas
1.4.4.3. Preguntas para resposta por escrito
A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 16 de novembro de 2021, adoptou os seguintes acordos:

Admisión a trámite e publicación

- 24473 (11/PRE-007159)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 3 máis
Sobre os investimentos da Xunta de Galicia no polo aeroespacial de Rozas
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- 24482 (11/PRE-007160)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para a creación e o ﬁnanciamento dunha rede
de vixilancia epidemiolóxica co ﬁn da detección e da alerta anticipada de virus nas augas residuais
- 24488 (11/PRE-007161)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego da proposta do comisario europeo de Pesca respecto das
cotas para 2022 e o seu posible impacto económico
- 24494 (11/PRE-007162)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a elaboración por parte da Xunta de Galicia dun censo de embarcacións tradicionais e barcos
históricos de Galicia para lograr que as medidas ﬁscais para 2023 inclúan a boniﬁcación das taxas
portuarias destas embarcacións
- 24498 (11/PRE-007163)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a normativa para regular o cohousing anunciada pola Xunta de Galicia
- 24518 (11/PRE-007164)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Castro García, Daniel e 2 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para presentar recurso contra a decisión do
Instituto Xeográﬁco Nacional respecto da oﬁcialización do topónimo Ría del Eo

CSV: BOPGDSPG-xP3edPEev-7
Verificación:
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- 24614 (11/PRE-007165)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do incremento dos cadros de persoal do ensino público
galego en mil profesores para minimizar os efectos da pandemia da covid-19 no sistema educativo
- 24620 (11/PRE-007166)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre as medidas que ten previsto adoptar a Xunta de Galicia no ensino para contribuír á normalización do galego e acordar coa comunidade educativa un plan de fomento do galego dotado do
ﬁnanciamento necesario
- 24696 (11/PRE-007167)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Torrado Quintela, Julio
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Sobre as previsións da Xunta de Galicia para repoñer o servizo de atención médica diario no Centro
de Saúde de Ribeira de Piquín
- 24703 (11/PRE-007168)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Torrado Quintela, Julio
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para implantar no vindeiro curso académico na Mariña lucense ciclos formativos da familia náutico-pesqueira que formen patróns de litoral e outros mecánicos navais
- 24711 (11/PRE-007169)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para axilizar a construción da nova facultade de Farmacia
da Universidade de Santiago de Compostela
- 24722 (11/PRE-007170)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as medidas da Xunta de Galicia para reactivar as artes escénicas
- 24732 (11/PRE-007171)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da apertura do proceso de convocatoria de prazas
para podólogos e podólogas no Servizo Galego de Saúde
- 24738 (11/PRE-007172)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre as previsións do Goberno galego para recuperar a dotación de recursos humanos no Centro
de Saúde de Moraña
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- 24745 (11/PRE-007173)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para restituír as urxencias médicas na Casa do Mar de
Moaña e reforzar o persoal da atención primaria
- 24760 (11/PRE-007174)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para impulsar unha nova reforma da Lei do sector eólico baixo
o amparo da tramitación exprés da Lei de medidas ﬁscais e administrativas dos orzamentos para
o ano 2022
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- 24768 (11/PRE-007175)

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

Sobre as medidas da Xunta de Galicia para reparar a discriminación das persoas xordas no seu acceso a unha educación inclusiva
- 24773 (11/PRE-007176)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 3 máis

Sobre a elaboración por pola Xunta de Galicia dunha presunta axenda galega de transición enerxética 2021-2030

- 24781 (11/PRE-007177)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 3 máis

Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia en relación co rexeitamento, por parte da Real
Federación Galega de Fútbol, dun certiﬁcado de empadroamento dun aspirante a federarse por
estar en galego

- 24806 (11/PRE-007178)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis

Sobre a atención á saúde mental na Área Sanitaria Pontevedra-Salnés
- 24813 (11/PRE-007179)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis

Sobre as medidas a tomar para a reapertura dos consultorios pechados desde o inicio da pandemia
pola covid-19

- 24840 (11/PRE-007180)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Castro García, Daniel e 3 máis

Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para evitar a perda de postos de traballo dos e

das traballadoras de Vestas e as alternativas previstas de reindustrialización que garantan o em-

CSV: BOPGDSPG-xP3edPEev-7
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prego na comarca da Mariña

Santiago de Compostela, 16 de novembro de 2021
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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2. Elección e composición do Parlamento, réxime e goberno interior,
organización e funcionamento
2.3. Réxime e goberno interior

2.3.2. Acordos e resolucións dos órganos da Cámara en materia de réxime e goberno interior
2.3.2.2. Creación de órganos parlamentarios
2.3.2.2.1. Solicitude de creación de comisións

Acordo da Mesa do Parlamento, do 16 de novembro de 2021, polo que se crea unha Comisión
non permanente especial de estudo para abordar a proposta da Comunidade Autónoma de
Galicia diante da reforma do sistema de ﬁnanciamento (24746, 10/SCNP-000006)
Admitido a trámite o escrito dos grupos parlamentarios Popular de Galicia, do Bloque Nacionalista
Galego e dos Socialistas de Galicia polo que solicitan a creación dunha Comisión non permanente
especial de estudo para abordar a proposta da Comunidade Autónoma de Galicia diante da reforma
do sistema de ﬁnanciamento.
Logo da audiencia da Xunta de Portavoces do 16 de novembro, favorable á súa creación e a que se
compoña de 12 membros distribuídos proporcionalmente entre o os grupos parlamentarios do
xeito seguinte: 7 membros do Grupo Parlamentario Popular, 3 membros do Grupo Parlamentario
do Bloque Nacionalista Galego e 2 membros do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia.
A Mesa, na súa sesión do 16 de novembro de 2021, ao abeiro do disposto nos art. 50 e 51 do Regulamento do Parlamento de Galicia, adopta o seguinte acordo:
1º. Crear unha comisión non permanente denominada Comisión non permanente especial de estudo para abordar a proposta da Comunidade Autónoma de Galicia diante da reforma do sistema
de ﬁnanciamento.
2º. A comisión estará composta de 12 membros distribuídos proporcionalmente entre os grupos
parlamentarios do xeito seguinte: 7 membros do Grupo Parlamentario Popular, 3 membros do
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego e 2 membros do Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia.
3º. Abrir o prazo para que os grupos parlamentarios designen os deputados e deputadas que formarán parte da comisión ata o día 22 de novembro de 2021, ás 18.30 horas.

CSV: BOPGDSPG-xP3edPEev-7
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4º. Comunicarlles este acordo aos grupos parlamentarios e publicalo no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia.
Santiago de Compostela, 16 de novembro de 2021
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Carme González Iglesias, 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, sobre os investimentos
da Xunta de Galiza no polo aeroespacial de Rozas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nos últimos anos o grande investimento da Xunta de Galiza na provincia de
Lugo foi o polo aeroespacial de Rozas, no Concello de Castro de Rei.
Sen ir máis lonxe, nos Orzamentos para 2022 o Goberno galego prevé un
investimento público de 40 millóns de euros que buscan, dixo a Xunta, “relanzar” este
espazo empresarial no que entidades privadas desenvolven, fundamentalmente,
proxectos tecnolóxicos vinculados á avións non tripulados.
Alén diso, a Xunta dirixiu unha manifestación de interese ao Goberno español
para mobilizar 500 millóns de euros en fondos Next-Generation co obxectivo de
“consolidar” ese polo aeroespacial de Rozas.

CSV: BOPGDSPG-xP3edPEev-7
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Porén, malia que a inxección de fondos públicos é inxente, o concello de Castro
de Rei e, en xeral, a provincia de Lugo non acaban de ver o retorno económico que ten,
máis alá dos cuantiosos beneficios que ten que reportar ás empresas instaladas en Rozas.
Cómpre lembrar que en 2015, cando o Goberno galego se lanzou a converter
este aeródromo nun polo aeroespacial, xa se anunciaron outros 45 millóns de euros
1
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públicos. Desde aquela até hoxe as partidas orzamentarias desde a Xunta continuaron a
regar Rozas.
Descoñécense os postos de traballo xerados e se serve para atraer poboación
nova que viva se non en Castro cando menos na contorna do aeródromo.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
. Canto diñeiro leva investido a Xunta de Galiza no polo aeroespacial de Rozas
desde 2015? (Indíquense as contías por ano)
. En que se investiron concretamente estes fondos públicos?
. E os 40 millóns anunciados para 2022, en que se investirán?
. Cantos postos de traballo xerou o polo aeroespacial de Rozas desde 2015 até
hoxe?
. Cantas persoas traballan a día de hoxe no polo aeroespacial de Rozas?
. Que empresas traballan en Rozas?
. Cónstalle á Xunta de Galiza que supuxese todo o investimento público
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realizado no aeródromo un incremento de poboación no concello de Castro de Rei? E
nos da contorna?
. Benefíciase dalgunha maneira a Xunta de Galiza do desenvolvemento
tecnolóxico que se leva a cabo en Rozas?
. En caso afirmativo, como?
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Santiago de Compostela, 5 de novembro de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Daniel Pérez López na data 05/11/2021 09:22:48

Ramón Fernández Alfonzo na data 05/11/2021 09:22:55

María do Carme González Iglesias na data 05/11/2021 09:23:04
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Olalla Rodil Fernández na data 05/11/2021 09:23:10

3

89098

OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Mercedes Queixas Zas e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
escrita, relativa á necesidade de darlle continuidade ao proxecto de investigación
CovidBens.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Vimos de coñecer que a finais do mes de novembro o proxecto CovidBens
iniciado no mes de abril de 2020 rematará por falta de financiamento.
Este proxecto de investigación púxose en marcha entre a empresa de depuración
de augas da Coruña EdarBens S.A, a UDC, Universidade da Coruña e o Inibic, Instituto
de Investigación Biomédica. Un proxecto consistente en realizar a análise da carga viral
presente nas augas residuais que recolle a depuradora de Bens, para vixiar a evolución
da epidemia.
A información facilitada permite detectar con antelación a presenza de
patóxenos, e polo tanto anticiparse, porque determina a carga viral aínda que as persoas
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sexan asintomáticas. Información valiosa para prever, acoutar e conter os gromos o
antes posíbel.
Durante este máis de ano e medio foron quen de detectar, cunha antelación de
como mínimo dúas semanas, o impacto do SARS-CoV-2 nas augas residuais
procedentes de arredor de 400.000 fogares da área da Coruña.

1

89099

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

O BNG considera que non podemos permitirnos o luxo de non darlle
continuidade a todo o coñecemento adquirido, á investigación, aos modelos estatísticos
para predicir o impacto, á detección de variantes.
Se algo nos ensinou a Covid 19 é que hai que seguir alerta, que non se pode
baixar a garda e polo tanto é fundamental ter capacidade para detectar a presenza de
virus, bacterias ou outros patóxenos para anticiparse a ameazas ou pandemias futuras.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
. Que accións vai realizar a Xunta de Galiza para darlle continuidade ao proxecto
CovidBens?
. Coida que se pode meter nunha gabeta todo o coñecemento adquirido, á
investigación, aos modelos estatísticos para predicir o impacto, á detección de
variantes?
. Vai atender as demandas deste grupo de investigación e poñer en marcha a
nivel galego dunha rede de vixilancia epidemiolóxica para a detección e alerta
anticipada de virus nas augas residuais partindo do coñecemento deste proxecto de
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investigación?

Santiago de Compostela, 5 de novembro de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Iria Carreira Pazos na data 05/11/2021 11:45:40

Mercedes Queixas Zas na data 05/11/2021 11:45:44
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María Montserrat Prado Cores na data 05/11/2021 11:45:54
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Á Mesa do Parlamento
Rosana Pérez Fernández, Carme González Iglesias e Daniel Castro García,
deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta escrita.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O comisario europeo de Pesca vén de facer pública a proposta de cotas para
2022 que, coma todos os anos, terá que validar ou modificar o Consello de ministros de
Pesca do vindeiro mes de decembro.
Trátase das cotas xestionadas unicamente pola UE e quedarían aínda pendentes
de negociación co Reino Unido e Noruega as cotas compartidas.
A proposta non parece concordar cos datos científicos existentes, cando menos
nalgunhas especies, e claramente non ten en consideración, máis unha vez, as variábeis
económicas e sociais que se deberan incluír, segundo a propia PPC, á hora da
recomendación de capturas.
Albíscanse pois novas e maiores dificultades para a frota galega que virían a
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reincidir nas decisións xa tomadas nos últimos anos e que veñen supoñendo un esforzo
e un impacto económico insostíbel para o sector.
Os recortes propostos van dende o 18% para a pescada do Cantábrico e o
incomprensíbel 16% para o xurel na zona 9. Tamén sofren importantísimos recortes o
linguado (36% menos nas zonas 8a e 8b e 15% menos nas zonas 8c, d, e, 9, 10 e augas
1
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europeas), abadexo (10% menos nas zonas 8c, 9, 10 e augas comunitarias e un 20%
menos nas zonas 8a, b, d, e), e de novo pesa a prohibición sobre a pesca da cigala en
Galiza, a pesar da existencia de informes que constatan a melloría da poboación.
Aos datos propostos polo comisario de Pesca, hai que engadir a incerteza que
neste momento existe respecto das previsións do ICES noutras especies como a
robaliza, que suporían un recorte dun 20% no noroeste español, un 12% para o xurel
oeste, de Fisterra ao norte incluíndo o Golfo de Bizcaia, un 19% en augas españolas e
comunitarias para o lirio ou un 7% de gran parte da xarda da frota de litoral. E aínda, a
maiores, habería que agardar polos datos que depare o acordo co Reino Unido e con
Noruega.
As previsións insistirían nas reducións xa levadas a cabo no 2021, como as do
5% na pescada do Cantábrico e o 20% no linguado do Cantábrico e unicamente
agárdanse

incrementos de arredor dun 13% no rapante e no rape que viñan de

descender un 11 e un 13% respectivamente no 2021.
De prosperaren os datos avanzados polo Comisario europeo de Pesca, os
resultados do Consello de ministros de decembro preséntanse verdadeiramente
preocupantes para a nosa frota, máis aínda dos que xa o foran os de 2021, cualificados
pola propia conselleira do Mar como de “cativos”, e poderían abocar a gran parte dela a
seguir a liña sobre a que recentemente alertaba o secretario xeral de CEPESCA e que
non é outra que o incremento de peticións de despece de barcos que compromete
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seriamente o futuro do sector e, no caso galego, tamén da economía do país.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
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. Que valoración fai o Goberno galego sobre a recente proposta do comisario
europeo de Pesca respecto das cotas pesqueiras para 2022?
. Que valoración fai a Xunta de Galiza sobre o impacto económico que podería
ter tal proposta sobre a frota galega e sobre o conxunto da economía do noso país?
. Que accións vai levar a cabo para que esa proposta non se efectivice e para
defender as variábeis económicas e sociais que contempla a PPC para a recomendación
de capturas?
. Que accións levou a cabo a Xunta de Galiza para dar cumprimento ao acordo
unánime do Parlamento de Galiza do pasado 10 de febreiro?

Santiago de Compostela, 5 de novembro de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Daniel Castro García na data 05/11/2021 12:05:03
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María do Carme González Iglesias na data 05/11/2021 12:05:05
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Rosana Pérez Fernández na data 05/11/2021 12:05:16

4

89105

OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Rosana Pérez Fernández e Manuel Lourenzo
Sobral, 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, sobre a elaboración do censo de embarcacións
tradicionais e barcos históricos de Galiza para dar cumprimento ás medidas de
salvagarda do patrimonio cultural inmaterial reguladas no Decreto 52/2019.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 27 de maio de 2019 publícase no DOG o Decreto 52/2019, do 9 de maio, polo
que se declaran ben de interese cultural as técnicas construtivas da carpintaría de ribeira.
O seu artigo 1 determina que este Decreto ten por finalidade declarar ben de
interese cultural do patrimonio cultural inmaterial de Galicia as técnicas construtivas da
carpintaría de ribeira, para recoñecer o seu valor cultural sobranceiro na conformación
da identidade do pobo galego e colaborar á concreción de medidas para a súa
salvagarda, segundo o descrito no anexo I deste Decreto.
Na actualidade, as embarcacións tradicionais son conservadas nos portos
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galegos, como patrimonio cultural colectivo de alto valor social e reflexo dunha das
caras da cultura do país, grazas ao esforzo dos seus propietarios e ás técnicas dos
carpinteiros de ribeira que, cada vez en menor medida ao non se garantir a continuidade
da profesión, manteñen a súa actividade viva en Galiza.
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Deste xeito os portos galegos ofrecen mariñas tradicionais vivas que
salvagardan o patrimonio ao tempo que aseguran o mantemento da transmisión do seu
legado como un reforzo da identidade local co obxectivo de garantir a súa pervivencia e
continuidade.
A cultura de protección, mantemento e difusión das embarcacións tradicionais,
dos barcos históricos e a cultura marítima e fluvial, así como a súa incardinación no
tempo presente como un valor sociocultural propio, está a ser desenvolvida desde hai
máis de vinte anos pola Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial (Culturmar).
O Decreto 52/2019 estabelece, entre as medidas específicas de salvagarda da
carpintaría de ribeira, a elaboración dun Censo de embarcacións tradicionais e barcos
históricos de Galiza.
Neste sentido, o Decreto regula que a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
xestionará un censo de embarcacións tradicionais e barcos históricos de Galicia, de
rexistro voluntario, no cal as embarcacións serán anotadas, despois do informe do
órgano de xestión ou os informes técnicos que correspondan, que avaliará a antigüidade,
autoría ou correspondencia cos modelos tipolóxicos.
Este censo, entendido como unha sección do Censo do Patrimonio Cultural, é
responsabilidade da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.
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As embarcacións que fagan parte deste censo de embarcacións tradicionais serán
obxecto das exencións e bonificacións previstas na lexislación vixente en materia de
navegación marítima e portos dependentes da comunidade autónoma.
Na actualidade, superados os dous anos e medio da publicación deste Decreto no
DOG, o mencionado censo aínda non se realizou por parte da Dirección Xeral de
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Patrimonio Cultural, o que está a prexudicar os propietarios das embarcacións
tradicionais, así como á propia Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial,
gravándoos economicamente Portos de Galicia e contravindo o disposto na normativa a
respecto das exencións e bonificacións que corresponden a este tipo de embarcacións
tradicionais unha vez censadas.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
- Por que a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural aínda non iniciou a
elaboración do censo de embarcacións tradicionais e barcos históricos de Galiza tal e
como regula o Decreto 52/2019?
- Como valora o goberno que a inexistencia deste censo impida os propietarios
de embarcacións tradicionais gozar das exencións e bonificacións previstas no Decreto
52/2019?
- É consciente o goberno do grave prexuízo económico que se está a provocar
desde Portos de Galiza aos propietarios de embarcacións tradicionais e á propia
Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial (Culturmar)?
- Mantén comunicación a Consellería de Cultura, Educación e Universidade coas
persoas afectadas pola demora da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de máis de
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dous anos e medio en elaborar este censo?
- Mantén comunicación a Consellería de Cultura, Educación e Universidade coa
Consellería do Mar para avaliar a actuación tan gravosa que está a exercer Portos de
Galiza?
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- Que está a facer o goberno para elaborar o censo de embarcacións tradicionais
e barcos históricos de Galiza tal e como regula o Decreto 52/2019?
- Que prazo compromete a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural para dispor
deste catálogo?

Santiago de Compostela, 5 de novembro de 2021

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Rosana Pérez Fernández
Manuel Lourenzo Sobral
Deputadas e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 05/11/2021 12:24:59
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Rosana Pérez Fernández na data 05/11/2021 12:25:04

Mercedes Queixas Zas na data 05/11/2021 12:25:15
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
escrita, sobre a normativa para regular o cohousing anunciada pola Xunta de Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No marco do debate orzamentario a Xunta de Galiza anunciou o impulso da
primeira normativa galega para regular o cohousing, isto é, unha outra forma de
convivencia

baseada

na

vivenda

partillada

e

colaborativa

que

leva

anos

desenvolvéndose en Europa e do que xa contamos con algunhas experiencias en Galiza.
Para o Bloque Nacionalista Galego é unha boa nova que se procure un marco
xurídico propio e específico nesta materia aínda que sorprende que a Xunta de Galiza
aínda teña pendente desenvolver lexislación en materia de dependencia e discapacidade
que actualice a vixente ou, directamente, cubra baleiros legais ou escasamente
regulados.
Sirva de exemplo que a normativa que regula as residencias de maiores e
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vivendas tuteladas no noso país é de 1996 e constitúe unha Orde, nin sequera un
Decreto.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
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. En que consiste esa normativa para regular o cohousing anunciada pola Xunta?
. Terá rango de lei?
. Que procedemento seguirá para a súa elaboración? En que prazo de tempo?
Con que obxectivos?
. Cre a Xunta de Galiza que a lexislación galega en materia de dependencia é
suficiente e está adecuada ás necesidades actuais da poboación galega?
. Por que a Xunta de Galiza considera regulable de maneira específica o
cohousing mais non as residencias de maiores nas que viven máis de vinte mil persoas a
día de hoxe en Galiza?

Santiago de Compostela, 5 de novembro 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:

Iria Carreira Pazos na data 05/11/2021 12:37:14
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María Montserrat Prado Cores na data 05/11/2021 12:38:37
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Olalla Rodil Fernández na data 05/11/2021 12:38:50
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Á Mesa do Parlamento
Daniel Castro García, Mercedes Queixas Zas e Manuel Lourenzo Sobral,
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 necesidade de que a Xunta de Galiza se persoe como parte
interesada e recorra a decisión do Instituto Geográfico Nacional a respecto da
oficialización do topónimo Ría del Eo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No pasado día 13 de abril facíase pública a nova de que o goberno do Estado
comezaba a tramitar a solicitude do Principáu d’Asturies para que se oficializase o
nome “Ría del Eo”, algo que vai contra a oficialidade do topónimo “Ría de Ribadeo”
que é o nome historicamente empregado por habitantes galegos, asturianos e de
calquera outra latitude e de igual xeito rexistrado en todo tipo de documentos históricos.
Ante esta nova, tanto o Concello de Ribadeo, como a Deputación Provincial de
Lugo, como a propia Xunta de Galiza comezaron un traballo de alegacións na que se
forneceron contundentes informes técnicos e académicos que dun xeito puramente
científico argumentaban que o único topónimo oficial posible era e é o de “Ría de
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Ribadeo”.
Pese a isto, e desoíndo a opinión de institucións como a Real Sociedad
Geográfica, nos últimos días o Instituto Geográfico Nacional facía pública unha
resolución na que pasaba a aceptarse como topónimo oficial o de “Ría del Eo” ao
mesmo nivel que “Ría de Ribadeo”, mostrando dun xeito evidente que non se
1
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analizaron as alegacións feitas por diversas administracións galegas, xa que nas mesmas
vertíase unha argumentación absolutamente irrefutable que non deixaba oco á
oficialización dese novo topónimo.
Ante esta nova situación, o propio Concello de Ribadeo, a Deputación
Provincial de Lugo ou a Plataforma Pola Defensa da Ría de Ribadeo decidiron
persoarse como partes interesadas para recorrer esta decisión. Por esta razón, e ante o
novo contexto no que nos atopamos, faise de vital importancia que a Xunta de Galiza
non se limite a mandar informes e ditames elaborados por departamentos que a integran,
senón que debe liderar este proceso, indo da man e colaborando co resto de
administracións e plataformas para facer valer o criterio científico e para que decisións
de moita relevancia como a que o IGN tomou, se leven a cabo en base a argumentos
técnicos e académicos e non por intereses políticos e estratéxicos.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
. Cal é a posición da Xunta de Galiza a respecto da decisión tomada polo IGN
que oficializa o topónimo “Ría del Eo”?
. Vai a Xunta de Galiza persoarse como parte interesada no proceso de recurso
da decisión do IGN, liderando o mesmo e colaborando co resto de administracións e
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plataformas?

Santiago de Compostela, 8 de novembro de 2021
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Asdo.: Daniel Castro García
Mercedes Queixas Zas
Manuel Lourenzo Sobral
Deputados e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 08/11/2021 09:35:39

Mercedes Queixas Zas na data 08/11/2021 09:35:43
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Daniel Castro García na data 08/11/2021 09:35:54
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Á Mesa do Parlamento
Manuel Lourenzo Sobral, Mercedes Queixas Zas e Daniel Castro García,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta escrita, sobre o recorte de profesorado no ensino público no curso 21/22.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Os orzamentos presentados polo goberno galego para o curso 2021/22
contemplan unha redución no profesorado que pon nunha situación moi difícil o ensino
público galego.
A pesar da propaganda do presidente da Xunta sobre o incremento no número de
profesores, a realidade que reflicten estes orzamentos é que Galiza ten para o ano 2022
menos profesores dos que tiñamos hai unha década.
Contrasta esta situación de redución do profesorado no ensino público coa
situación que se dá no ensino privado e concertado, que ano tras ano incrementan os
seus cadros de persoal.
Mais se establecemos unha comparativa entre o número de profesores do ensino
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público deste ano, e os profesores contemplados no orzamento para o curso 20/21
atopámonos con 868 profesores menos. E todo isto, nun contexto no que, debido aos
efectos da pandemia no alumnado, o reforzo de profesorado no ensino público e máis
necesario ca nunca.
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Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta escrita:
Vai o Goberno Galego incrementar os cadros de persoal do ensino público
galego en 1000 profesores para minimizar os efectos da pandemia da Covid-19 no
sistema educativo?

Santiago de Compostela, 9 de novembro de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Daniel Castro García na data 09/11/2021 11:13:03
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Mercedes Queixas Zas na data 09/11/2021 11:13:07

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 09/11/2021 11:13:16
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Á Mesa do Parlamento
Manuel Lourenzo Sobral, Mercedes Queixas Zas e Daniel Castro García,
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 redución das partidas para a normalización da lingua galego
non sistema educativo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Dende a chegada do Partido Popular ao goberno da Xunta de Galiza as partidas
adicadas ao fomento da lingua galego sufriron recortes sistemáticos.
Estas reducións no investimento en normalización lingüística e as políticas do
Partido Popular favorecedoras do proceso de substitución lingüística están a motivar
unha perda de falantes como nunca se deu na historia do noso idioma. Perda de falantes
que está a ser advertida por institución como a Real Academia Galega que sinalou nun
recente informe que o ensino en Galiza contribúe a perda de falantes de galego.
Se ollamos o orzamento publicado para o ano 2022, as partidas de fomento da
lingua galega reducíronse un 22,64%; sendo as destinadas ás campañas de
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normalización as que reducen en maior medida o investimento.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
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. Vai a Xunta de Galiza acordar cos diferentes axentes da comunidade educativa
un Plan de fomento do galego no ensino dotado de financiamento necesario?
. Que medidas ten previsto adoptar a Xunta de Galiza no ensino para contribuír á
normalización do galego ?

Santiago de Compostela, 9 de novembro de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Daniel Castro García na data 09/11/2021 11:30:14
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Mercedes Queixas Zas na data 09/11/2021 11:30:18

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 09/11/2021 11:30:26
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Patricia Otero Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta escrita.
Unha atención primaria fortalecida supón unha maior capacidade de
funcionamento da rede de hospitais, que ven menos saturadas as súas propias
dinámicas de funcionamento, dende a redución de entradas en urxencias ata a
optimización de tempos e de diminución de listas de espera.
O fortalecemento da atención primaria fíxose, se cabe, máis necesaria na
situación xerada pola pandemia da covid19. Non obstante, estamos a ver que o
Goberno popular da Xunta de Galicia opta na provincia de Lugo polo peche de
centros de saúde ou pola non cobertura de baixas dos profesionais sanitarios da
atención primaria, así como pola redución do orzamento para a Atención
Primaria nos Orzamentos da Xunta de Galicia para 2022 presentados nesta
cámara.
A realidade é que dende o pasado mes de xuño o centro de saúde de Ribeira de
Piquín non conta con médico todos os días da semana. Neste centro de saúde, a
maioría dos días da semana está sen facultativo médico. Hai semanas nas que que
só existe consulta médica 1 día á semana, e outras só dous ou tres días á semana.
Esta falla de atención médica diaria no centro de saúde de Ribeira de Piquín,
comezou hai máis de 5 meses. Polo tanto, non se trata dunha situación puntual
como alegan dende os Sergas senón que se converteu nunha situación estrutural,
xa que a situación está a empeorar e a Xunta de Galicia non toma ningunha
medida para revertela.
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Este centro de saúde non só atende aos veciños e veciñas de Ribeira de Piquín, xa
a veciñanza da parroquia fonsagradina de Carballido tamén dependen deste
centro de saúde.
Estes veciños e veciñas no caso dunha urxencia médica teñen que acudir ao PAC
de Meira. PAC compartido polos concellos de Meira, Pol, Pastoriza, Ribeira de
Piquín e A Pontenova. PAC que ten un gran déficit de persoal xa que só conta cun
ATS e un médico de garda, que cando teñen que saír a unha urxencia o servizo
queda descuberto.
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O concello de Ribeira de Piquín conta cunha veciñanza que ten unha media de
idade avanzada e por iso están a reclamar que se recupera a atención médica
diaria no seu centro de saúde, ante as situacións que se están a dar na actualidade:
aglomeracións, atrasos, menos tempo dispoñible por consulta, a deputada e o
deputado que asinan solicitan en resposta escrita contestación á seguinte
pregunta:
Cando vai a Xunta de Galicia repoñer o servizo de atención médica diario no
centro de saúde de Ribeira de Piquín (Lugo)?
Pazo do Parlamento, 9 de novembro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Patricia Otero Rodríguez na data 09/11/2021 16:52:18
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Julio Torrado Quintela na data 09/11/2021 16:52:31
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Á Mesa do Parlamento

Patricia Otero Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta escrita.
A Mariña lucense conta con dúas das principais lonxas europeas: Burela e
Celeiro, xuntas moven case o 26 % da facturación e o 23 % dos peixes e
mariscos frescos de Galicia. As cifras falan por si soas: 423 millóns de quilos e
1.258 millóns de euros nos últimos 10 anos.
A pesar destas cifras nesta comarca non se poden formar patróns de litoral e
outros mecánicos navais. Os traballadores da Mariña lucense teñen que se
desprazar para facer esta formación a outras comarcas cos inconvenientes e
dificultades que isto implica, xa que A Mariña de Lugo é a única gran área
pesqueira do noroeste español sen ensinanzas náutico-pesqueiras.
Polo anteriormente exposto é necesario que estas ensinanzas se realicen na
Mariña. Dende Celeiro o propio sector reclama que para o vindeiro curso en
Viveiro se imparta o ciclo medio de FP que forme patróns de litoral e outros
mecánicos navais. Persoal titulado que tanto precisan as frotas de Celeiro e de
Burela, xa que faltan mandos para o seus barcos. Situación esta que se podería
ver agravada aínda máis nos vindeiros anos polas inminentes xubilacións.
Por iso, a deputada e o deputado que asinan solicitan en resposta escrita
contestación a seguinte pregunta:
Ten pensado a Xunta de Galicia implantar na Mariña lucense, no vindeiro curso
académico, ciclos formativos da familia Náutico-pesqueira que formen patróns
de litoral e outros mecánicos navais?
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Pazo do Parlamento, 9 de novembro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Patricia Otero Rodríguez na data 09/11/2021 17:23:02
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Julio Torrado Quintela na data 09/11/2021 17:23:17
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela, Noa Díaz Varela e Marina Ortega Otero, deputado 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 por escrito.
A facultade de Farmacia da USC, e particularmente os e as estudantes,
investigadores/as, docentes e todo o corpo farmacéutico que depende da
formación en Galicia veñen sufrindo dende hai anos o estado calamitoso da actual
sede da facultade no Campus Universitario sur de Santiago de Compostela.
Esta facultade, referente para todo o noroeste de España, está nunha situación de
mantemento inaceptable para o desenvolvemento das actividades necesarias.
Amplas humidades, enchufes de hai 50 anos, equipos tecnolóxicos que non poden
ser instalados polo estado dos locais, accesos impedidos por defectos perigosos
na construción, problemas graves de accesibilidade...son algúns dos problemas
dun inmoble que non está en condicións de albergar unha facultade e, menos
aínda, espazos de investigación que son necesarios para manter un nivel de
funcionamento do nivel dos profesionais e investigadores farmacéuticos da USC.
Dende 2015 alumnado e investigadores teñen sido dispersados noutros edificios e
facultades da USC, como a facultade de Bioloxía ou de Química, ou como en
Psicoloxía, pero tamén en espazos de Dereito, ou Ciencias Políticas e Relacións
Laborais.
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Na actualidade, as aulas para o alumnado de primeiro curso e os laboratorios
volven a estar operativos pero sen ter recibido as melloras necesarias para o seu
uso.
A necesidade dunha nova facultade de Farmacia vense demorando na realidade
efectiva por parte da Xunta de Galicia. Estando a Universidade aberta a colaborar
con recursos propios, e o Concello de Santiago coas necesidades urbanísticas
precisas, falta o compromiso real en prazos e orzamentos da Xunta de Galicia
que, pese ás boas palabras, non ten amosado ningunha concreción sobre o avance
e futurible da nova facultade de Farmacia.
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Por todo o exposto, o deputado e as deputadas que asinan formulan as seguintes
preguntas para a súa resposta escrita:
1. Que compromisos de prazos e orzamento pode asumir a Xunta de Galicia
para a construción na necesaria nova facultade de Farmacia?
2. Por que non ten existido ningunha concreción e prazos e orzamentos para a
construción da nova facultade de Farmacia?
3. Por que os orzamentos para 2022 da Xunta de Galicia non inclúe os fondos
necesarios para avanzar nesta necesidade?
Pazo do Parlamento, 9 de novembro do 2021
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Noa Díaz Varela
Marina Ortega Otero
Deputado e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 09/11/2021 17:54:09
Noa Susana Díaz Varela na data 09/11/2021 17:54:16
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Marina Ortega Otero na data 09/11/2021 17:54:26
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Daniel Castro García e Manuel Lourenzo Sobral,
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 da Xunta para reactivar as artes escénicas en Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Transcorridos dezaseis meses do comezo da pandemia, en que os sectores
culturais foron os primeiros afectados cunha inactividade total e de forma prolongada,
aínda comprobamos recentemente como son os espazos culturais os últimos en veren
ampliadas as normativas referidas á cabida.
A situación das empresas culturais galegas foi analizada polo Observatorio da
Cultura Galega en sucesivos estudos ao longo do segundo semestre de 2020 e deste
2021.
Grazas aos diferentes barómetros puidemos ir seguindo a afectación da crise
derivada da pandemia, nas sucesivas vagas, sobre un total de 300 empresas
representativas do ecosistema cultural galego.
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Da comparativa cos dous barómetros anteriores de xullo de 2020 e xaneiro de
2021, a entrega de xullo de 2021 conclúe que as empresas culturais proseguen o seu
lento camiño da recuperación coa excepción das artes escénicas, onde segue a ter lugar
a maior destrución de emprego.

1

89126

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

Pese ao carácter positivo global desta evolución, en comparación cos estudos
precedentes, a segunda conclusión que se extrae dos datos é que a facturación das
empresas nesta primeira metade de 2021 aínda se ve moi afectada pola pandemia, pois o
75,7% das empresas enquisadas segue a padecer unha facturación inferior á de 2019,
das que o 27% relata perdas de máis do 50% con respecto a aquel ano.
As empresas das artes escénicas son as que en maior medida padeceron caídas
na facturación superiores ao 50%.
Probablemente, verbo desta caída dos ingresos, o 53,4% das empresas adiou ou
desbotou os investimentos que tiña previsto realizar por culpa da crise da COVID-1,
unha cifra pouco inferior á do pasado xaneiro.
Os dous problemas máis citados seguen a ser o cesamento ou caída da
actividade da clientela (74,7%) e as dificultades de tesourería (38%), manténdose
inalterado o terceiro máis citado, as limitacións de capacidade dos locais (32,3%).
Nesta terceira edición do barómetro tamén se analizaron as repercusións dos
programas de axudas públicas para as empresas da cultura.
Ningún dos tres niveis da Administración pública acada o aprobado polo seu
apoio ás empresas culturais e a Administración autonómica, en quen recaen as
competencias plenas en materia de política cultural é valorada cun 4,1.
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Entre as empresas que prevén que a crise ofreza oportunidades, destaca a
dixitalización do sector, o aumento do espazo para a creatividade e a imaxinación e o
impulso ás medidas de conciliación da vida laboral e familiar, o aumento do consumo
ou demanda de produtos do seu sector, o incremento da profesionalización e a mellora
no funcionamento interno das empresas.
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
. Coñece o goberno as conclusións dos tres barómetros publicados polo
Observatorio da Cultura Galega? Que valoración fai?
. Ten contrastadas estas conclusións cos diferentes axentes do sector das artes
escénicas, artes do movemento e circenses galegas?
. Como vai reflectir o goberno no proxecto de orzamentos para 2022 o necesario
reforzo no apoio público para a recuperación destes sectores culturais?
. Ten avaliada a Xunta a evolución da Rede Galega de Teatros e Auditorios?
Considera necesario actualizar este circuíto de exhibición da produción escénica galega?
. Que actuacións vai desenvolver o goberno para reactivar as artes escénicas en
Galiza como consecuencia da pandemia?
. Como vai reforzar o programa de axudas á creación escénica?
. Ten a Xunta algún proxecto de afortalamento de compañías residentes que faga
máis eficaces e vivos os espazos culturais?
. Vai reforzar a liña de apoio económico á creación a través de convocatorias de
residencias artísticas en espazos escénicos?
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. Como prevé o goberno reforzar o Centro Dramático Galego e o Centro
Coreográfico Galego como compañías públicas e unidades de produción?

Santiago de Compostela, 10 de novembro de 2021
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
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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 10/11/2021 09:25:07

Daniel Castro García na data 10/11/2021 09:25:10
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Mercedes Queixas Zas na data 10/11/2021 09:25:19
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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.
A situación da Atención Primaria é un dos eixos de debate na política sanitaria
dos recentes anos, co obxectivo de facer fronte ás realidades difíciles que
complican a posibilidade de fortalecer a súa capacidade resolutiva e a necesidade
de responder ás demandas dunha poboación que vén transformando a súa
demanda de asistencia sanitaria, froito do avellentamento e da cronificación de
moitos procesos patolóxicos, que conlevan aumento da demanda. Tamén súmanse
ao problema as dificultades nas políticas de recursos humanos derivadas das
políticas de recortes da última década.
Na necesaria reformulación do modelo asistencial da Atención Primaria debe
estar no eixo a ampliación das profesións que deben ser incluídas, nun modelo
que debe aspirar a ser verdadeiramente multidisciplinar e non médico-centrista
como é na actualidade. Así, liberaríase aos profesionais facultativos de medicina
para dedicar os seus esforzos á propia práctica clínica e non a traballo
administrativo ou propio doutras categorías sanitarias.
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A podoloxía, como unha máis das profesionais sanitarias que contribúe á saúde da
poboación, debe ser unha categoría a incluír na atención primaria á que se debe
camiñar. Neste sentido, o Congreso dos Deputados aprobou en marzo de 2021 un
acordo unánime na comisión de sanidade para avanzar nesta vía, que o goberno
de España xa asumiu para que o Consello Interterritorial de Saúde poida definir
un marco xeral para as comunidades autónomas e orientar a incorporación dos
servizos de podoloxía ao Sistema Nacional de Saúde.
Diante disto hai algunha Comunidade Autónoma, como Cantabria, que xa está
incorporando ao seu sistema sanitario público a profesionais de podoloxía,
anticipándose aos acordos que deberan saír adiante porque foron apoiados pola
unanimidade da Comisión de Sanidade do Congreso. Esta CA, como outras que
iniciaron xa os procesos para facelo, consegue optimizar o seu funcionamento,
axeitando o profesional adecuado para cada problema asistencial e permitindo a
cada categoría dedicarse ao servizo para o que están preparados.
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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. Ten previsto a Xunta de Galicia abrir o proceso de convocatoria de prazas
para podólogos/as no Sergas na vindeira OPE?
2. Vai apoiar a Xunta de Galicia a implantación do servizo de podoloxía
dentro do sistema público de saúde no momento en que a cuestión sexa
tratada no Consello Interterritorial do SNS?
3. Ten intención a Xunta de Galicia de imitar a outras comunidades
autónomas, como Cantabria, e convocar prazas de podoloxía antes de que
sexa impulsado polo CISNS?
Pazo do Parlamento, 10 de novembro do 2021
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 10/11/2021 10:22:19
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Marina Ortega Otero na data 10/11/2021 10:22:26
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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.
A atención primaria do sistema sanitario de Galicia está sendo obxecto de debate
e discusión por parte de todos os axentes implicados no deseño e implementación
das políticas sanitarias, incluídos por suposto os propios profesionais que
traballan no sistema.
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O Concello de Moraña é un exemplo da situación difícil que está vivindo a
atención primaria, fundamentalmente por unha política de recortes e de decisións
cortoplacistas fomentada polos gobernos de Núñez Feijoo durante os últimos 10
anos. Unha deficiente política de Recursos Humanos levou ao sistema público, e
en particular á Atención Primaria, a atoparse ante un escenario de difícil
cobertura, ante o que a reacción do goberno da Xunta de Galicia é moi limitada,
non cubrindo prazas de profesionais e saltándose o cumprimento de baremos e
estándares sobre cadros de persoal e cupos.
Neste concello o centro de saúde de Moraña vén pasando durante os últimos
meses por moitos problemas de cobertura dos e das profesionais, que cando se
atopan nalgún caso de vacacións ou baixas non son cubertos e, por tanto, perde
calidade a capacidade asistencial sobre a poboación. O centro de saúde de
Moraña contou durante tempo con 3 consultas de facultativo de atención
primaria, ademais da existencia dunha atención pediátrica. Non en tanto, a
xubilación dunha profesional non foi cuberta pola Consellería de Sanidade, e as
consultas de primaria no centro de saúde pasaron a ser so dúas, e a realidade é
que o hábito é non cubrir as baixas ou vacacións cando existen, polo que o
resultado é que o centro de saúde que ten tres consultas asignadas cubre a
asistencia, en moitas ocasións, cun so profesional. Isto supón que o volume de
pacientes distribúese entre os facultativos que si están no centro, en varias
ocasións un so, o que provoca un incremento dificilmente asumible. Este
incremento provoca a saturación e as demoras na atención, e xera tamén retrasos
na concesións das citas, dándose a circunstancia de que as esperas xa son un
problema real que a cidadanía considera un problema.
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A esta situación engádese a ausencia de cobertura da praza de atención pediátrica,
que antes existía de maneira compartida con Cuntis, e que agora xa non existe no
centro remitindo ás persoas ao centro de Caldas de Reis, que de por si ten
numerosos problemas de mantemento e acondicionamento do centro de saúde, xa
que o goberno da Xunta de Galicia négase a facer o novo centro de saúde que
Caldas necesita.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asina formulan a seguinte
pregunta para a súa resposta escrita:
Cando prevé o Goberno de Galicia recuperar a dotación de recursos humanos de
3 profesionais de medicina familiar e comunitaria e 1 de pediatría para recuperar
o nivel asistencial que tiña?
Pazo do Parlamento, 10 de novembro do 2021
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 10/11/2021 10:25:52
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Marina Ortega Otero na data 10/11/2021 10:25:59
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por escrito.
A atención primaria do sistema sanitario de Galicia está sendo obxecto de debate
e discusión por parte de tódolos axentes implicados no deseño e implementación
das políticas públicas sanitarias, incluídos por suposto os propios profesionais que
traballan no sistema.
Dende hai tempo existen numerosas reivindicacións e queixas sobre a saturación
do sistema, dita saturación tivo un maior incremento debido a pandemia da
COVID-19. Isto ven dunha ineficiente xestión en termos de recursos materiais e
humanos froito das políticas de recortes executadas polo Partido Popular dende a
Xunta de Galicia.
Unha clara mostra deses recortes a temos nos orzamentos da Xunta para 2022
onde o goberno de Feijoo reduce en 2 millóns de euros as partidas destinadas á
Atención Primaria en comparación cos orzamentos de 2021.
A pesar do papel fundamental da sanidade pública para resistir a pandemia da
COVID-19, soportar os diferentes gromos e promover a vacinación da cidadanía,
os orzamentos do 2022 reducen os fondos dedicados á atención primaria.
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Todo isto, nun contexto de listas de espera para os e as especialistas, problemas
de saturación nos centros de saúde e cun sistema de saúde público que está na
UCI.
As políticas de recortes dos últimos anos levaron, ademais, a que Galicia afronte
a situación cun problema de persoal grave no sistema sanitario público. Esta é a
terceira peor Comunidade Autónoma de España en ratio de médicos/as por
habitante (aproximadamente 450 por cada 100.000 habitantes coa media española
en torno a 480, segundo o informe do Consello Xeral de Colexios Médicos de
España), e tamén a terceira Comunidade Autónoma con peor ratio de
enfermeiros/as por paciente con 5,4 por cada 1000 (a media europea está cerca do
8). Temos a peor ratio de profesionais por paciente tamén en áreas como saúde
mental, e estamos por debaixo da media estatal en matronas por habitante. En
pediatría, Galicia non chega ao 90 % de prazas de Atención Primaria cubertas por
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pediatras, mentres comunidades en situacións parecidas, como Asturias, supera o
98 % (como indican os recentes informes da Asociación Española de Pediatría).
Resulta necesario poñer á dispor dos centros de saúde os recursos humanos e
técnicos/as necesarios/as para evitar a demora na atención presencial das citas
médicas; e dotar aos centros do persoal e equipamento suficiente para atender as
necesidades de cada municipio conforme a súa poboación e ante o aumento desta
durante a época estival, incluída a substitución das baixas dos especialistas para
non interromper a atención aos pacientes.
Neste contexto os socialistas denunciamos o traslado das urxencias de Moaña a
Cangas e a implantación da atención médica telefónica. A veciñanza puido
entender que, ante a gravidade dos efectos da pandemia, se puidese centralizar a
atención de doentes con síntomas compatibles coa enfermidade provocada polo
coronavirus en centros de saúde concretos. Ou mesmo que ante a aparición de
síntomas sospeitosos de padecer a enfermidade se debesen realizar consultas
telefónicas previas para valorar o protocolo a seguir.
O que xa non comprenden os veciños e veciñas de Moaña é que nestes momentos
nos que imos cara a nova normalidade, nesta vila sigan sen urxencias médicas e
sen recuperar os ratios de consultas presenciais anteriores á mesma, ademais de
soportar atrasos moi importantes nas citas da atención primaria.
Dende o Grupo Parlamentario Socialista reclamamos que coa maior urxencia se
volvan a abrir as urxencias no municipio de Moaña xa que están causando un
gran malestar entre a súa veciñanza.
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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. Ten pensado a Xunta de Galicia a inmediata restitución das urxencias
médicas na Casa do Mar de Moaña para garantir a correcta e plena
asistencia sanitaria do seus veciños e veciñas?
2. Vai a Consellería de Sanidade a reforzar o persoal da atención primaria
para reducir as importantes listas de espera que existen en Moaña?

Pazo do Parlamento, 10 de novembro do 2021
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Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 10/11/2021 10:32:02
Julio Torrado Quintela na data 10/11/2021 10:32:10
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Marina Ortega Otero na data 10/11/2021 10:32:17
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Ramón Fernández Alfonzo e Luis Bará Torres,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta escrita, relativa á valoración do goberno galego sobre os motivos e opcións
para impulsar unha nova reforma da lei do sector eólico baixo o amparo da tramitación
express da lei de medidas fiscais e administrativas dos Orzamentos para o ano 2022.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Galiza experimenta na actualidade o desenvolvemento dun boom eólico sen
precendentes. Esta situación está a causar importantes problemas do punto de vista
económico, ambiental e social. Nestes problemas hai un elemento común, que é unha
lexislación sen as debidas garantías de seguridade para todas as partes e que o Partido
Popular modifica de forma constante sen consenso e contribuíndo a unha fonda
inseguridade xurídica.
Así as cousas, a Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o
aproveitamento eólico en Galiza e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación
Ambiental foi, no momento de asinar esta iniciativa, modificada xa nove veces. A máis
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recente en febreiro de 2021, cando o Partido Popular impulsou a denominada lei de
“reactivación”, a Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de
apoio á reactivación económica, que en realidade supuña unha enorme modificación do
marco regulatorio eólico sen abordar cuestións tan necesarias como as maiores garantías
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ambientais a través dun novo Plan sectorial eólico, medidas para o retorno económico
ou garantías para a participación social.
Co proxecto de Orzamentos para o ano 2022 o goberno galego remitiu á Cámara
unha proposta de lei de medidas fiscais e administrativas na que se engade a décima
modificación da lei do sector eólico. Neste texto, modifícase a Lei 8/2009 engadindo
unha nova disposición adicional quinta aos efectos de regular na norma as distancias
respecto dos núcleos de poboación das instalacións eólicas. Esta medida tómase,
presuntamente, “para asegurar a compatibilidade do desenvolvemento eólico coa
ordenación do territorio e o urbanismo”. Aínda que en realidade non supón un cambio
suficiente, a súa adopción evidencia que a presión social fai que o goberno galego se
vexa obrigado a simular algún tipo de resposta.
Por outra banda, as outras modificacións dan conta da situación de saturación da
Xunta, por falta de persoal e planificación, ante este novo boom. Para iso, formulan
unha pseudo moratoria que non dá solución tampouco á problemática vixente e mantén
unha excepcionalidade ao abeiro do Consello da Xunta que atenta contra os principios
de igualdade e transparencia.
Esta modificación, unha vez máis, é elaborada sen consulta previa cos sectores
afectados e non atende ás demandas sociais, ambientais ou económicas nin ás de foros
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específicos da materia.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
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. Asume o goberno galego que a súa constante improvisación lexislativa no
sector eólico non resolve os problemas vixentes e que é necesario impulsar un novo
marco regulatorio?
. Cales son os motivos que levaron ao goberno galego a impulsar a décima
modificación da lei do sector eólico?
. Que estudos ou referencias tivo en conta á hora de valorar a alternativa ofrecida
para a distancia dos núcleos habitados? Por que non hai unha proposta máis ambiciosa?
A cantos proxectos prevé que afecte?
. Que estudos ou referencias tivo en conta á hora de valorar a alternativa ofrecida
na “moratoria”? Por que non hai unha proposta máis ambiciosa? A cantos proxectos
prevé que afecte?
. Cantos proxectos foron solicitados desde que se fixo pública a posíbel
moratoria? Considera que houbo un efecto chamada?
. Por que non impulsa a Xunta unha nova regulación superadora dos problemas
do actual modelo?
. Por que non reformou a formulación do canon eólico?
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Santiago de Compostela, 10 de novembro de 2021

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Ramón Fernández Alfonzo
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Luis Bará Torres
Deputada e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 10/11/2021 12:54:30

Ramón Fernández Alfonzo na data 10/11/2021 12:54:33
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Noa Presas Bergantiños na data 10/11/2021 12:55:03

4

89140

OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Daniel Castro García e Manuel Lourenzo Sobral,
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 da Xunta para reparar a discriminación das persoas
xordas no seu acceso a unha educación inclusiva.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A medida que vai avanzando o curso escolar 2021-2022 son cada vez máis as
evidencias da que está a ser unha realidade discriminatoria nos espazos educativos para
coas persoas xordas.
Día tras día multiplícase o coñecemento público de numerosas denuncias de
familias que constatan a falta de recursos suficientes nos colexios e institutos que están
a privar as súas crianzas da necesaria inclusión educativa. Unha falta de recursos
imprescindíbeis que este curso se está a facer aínda máis notoria.
As familias e os colectivos de persoas xordas veñen denunciando reiteradamente
como os centros educativos non ofrecen un recurso fundamental para garantir a
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aprendizaxe das crianzas xordas como é a figura do intérprete de lingua de signos a
tempo completo ao longo de toda a xornada educativa.
A limitación do horario de apoio por parte dun intérprete no acompañamento
educativo, xunto á escasa presenza de profesionais especialistas de Atención e Linguaxe
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con coñecemento de lingua de signos, está a provocar a exclusión do alumnado xordo
do seu dereito fundamental á educación.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
. É coñecedor o goberno das deficiencias de atención que presentan os centros
educativos pola falta de suficientes intérpretes en língua de signos e de especialistas de
Audición e Linguaxe con esta formación complementaria?
. É consciente a Xunta de que esta infradotación educativa está a conducir á
exclusión educativa do alumnado xordo?
. Comparte o goberno a afirmación de que esta atención insuficiente do
alumnado xordo conduce ao seu fracaso escolar?
. Dirixíronse ao goberno as familias do alumnado xordo? Que resposta lles
trasladou a Xunta?
. Que razóns explican que o goberno aínda non teña cuberto todas as necesidades
de intérpretes de lingua de signos?
. Que razóns xustifican que as familias teñan que loitar, curso tras curso, para
que os seus fillos e fillas vexan garantido o seu dereito a unha educación pública, de
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calidade e inclusiva?
. Que medidas e accións está a pór en marcha o goberno do PP para reparar a
grave discriminación das persoas xordas no seu acceso a unha educación de calidade e
inclusiva?
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Santiago de Compostela, 10 de novembro de 2021

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 10/11/2021 13:40:48

Daniel Castro García na data 10/11/2021 13:40:51
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Mercedes Queixas Zas na data 10/11/2021 13:41:00
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Carme González Iglesias, Ramón Fernández
Alfonzo e Daniel Pérez López, deputados e deputadas do Grupo Parlamentar do
Bloque Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no Regulamento da

Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta escrita, relativa á valoración e
actualización das Directrices enerxéticas de Galiza 2018-2020.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Consello da Xunta de Galiza do 8 de marzo de 2018 aprobou as denominadas
Directrices enerxéticas de Galiza 2018-2020 sen facelas públicas. Máis dun mes
despois, o 24 de abril dese mesmo ano e sen remitir copia previamente ao Parlamento
Galego, as súas liñas xerais foron expostas polo Conselleiro Conde nun Pleno sen
acordar ningunha cuestión concreta cos grupos parlamentarios.
Resumidamente, nesas Directrices estabelecíanse obxectivos modestos aos que
xa obrigaba a chegar o marco das Directivas Europeas e para os que Galiza xa tiña unha
boa posición polo seu potencial renovábel (xa estaba, por exemplo, no 38% de final
renovábel). Porén, non achegaba ningunha planificación estratéxica e ningunha aposta
de reinvestimento público que compensase a parálise dos anos anteriores. Un claro
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exemplo era a situación das térmicas coa perspectiva da descarbonización, ausente na
exposición e na planificación. Outro, a ausencia de medidas para un cambio de
paradigma no que o autoconsumo e as comunidades enerxéticas tivesen un papel no
camiño a un modelo enerxético máis descentralizado, xusto e sostíbel.

1

89144

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

Posteriormente a esta aprobación, que obedeceu máis a unha cuestión estética
que programática, acelerouse o contexto de cambios e transformacións enerxéticas e
aprobáronse normativas e plans europeos ou estatais, como o PNIEC, diante dos que o
noso país non tivo un papel suficientemente proactivo. Así mesmo, o Partido Popular
rexeitou constantemente propostas como Mesas para a transición enerxética e a
descarbonización ou o deseño dunha folla de ruta actualizada.
Así as cousas, rematado o período da Estratexia e sen coñecerse ningunha
avaliación, constatamos na memoria do Proxecto de Orzamentos da Xunta para o ano
2022 que presuntamente a administración galega traballa súa “continuidade coa Axenda
Galega de transición enerxética 2021-2030, actualmente en fase de elaboración”.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
. Cal é o horizonte temporal da presunta Axenda Galega de transición enerxética
2021-2030, actualmente en fase de elaboración?
. Cal é o orzamento específico previsto por parte do goberno galego para a
presunta Axenda Galega de transición enerxética 2021-2030, actualmente en fase de
elaboración?
. Cal é o mecanismo previsto por parte do goberno galego para a elaboración da
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presunta Axenda Galega de transición enerxética 2021-2030?
. Que persoa, persoas ou empresas están a elaboralo?
. Ten algún papel o sistema universitario galego? E o CES? E o Parlamento
Galego? E os concellos afectados pola transición enerxética?
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. Supón algo máis que a transposición do PNIEC e outros plans?

Santiago de Compostela, 10 de novembro de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Daniel Pérez López na data 10/11/2021 14:01:42

Ramón Fernández Alfonzo na data 10/11/2021 14:01:45
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María do Carme González Iglesias na data 10/11/2021 14:01:53

Noa Presas Bergantiños na data 10/11/2021 14:02:00
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Aira Díaz, Mercedes Queixas Zas, Daniel Castro García e Manuel
Lourenzo Sobral, deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.

Estes días estivo presente nas redes sociais o acaecido coa lingua galega e a Real
Federación Galega de Fútbol, ao rexeitar esta un certificado de empadroamento dun
aspirante a federarse por estar en galego.
Como é ben coñecido, a Lei 11/1997, 22 de agosto, xeral do deporte de Galiza
recolle no seu artigo 28 que as federacións deportivas galega son entidades privadas con
personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar. No seu artigo 30 a
mencionada lei decláraas de utilidade pública.
Os Estatutos da RFGF no seu artigo 1.5 recollen que: A RFGF non admite
ningún tipo de discriminación por ela ou polos seus membros, por razón de nacemento,
raza, sexo, relixión, opinión ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou
social. No 1.6 recollen: A lingua galega, como lingua propia da Comunidade Autónoma
de Galiza, tamén o é da RFGF, en réxime de cooficialidade coa lingua castelá. Os
órganos da RFGF garantirán o uso normal e oficial dos dous idiomas. Ninguén poderá
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ser discriminado por razón da lingua.
Dito isto, está claro que calquera federación deportiva está rexida pola lei e
polos seus propios estatutos, moi lonxe de poder actuar con arbitrariedade, é máis, debe
ser especialmente escrupulosa pola entidade que ten e polos valores que representa.
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O feito de conculcar os dereitos lingüísticos na Galiza desgrazadamente pode
verse nun contexto de falta de respecto á lingua propia e por isto e polos danos causados
ás persoas podémolo considerar un feito gravísimo.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
Que cualificación lles merece o feito relatado e en que contexto o enmarcan?
Como vai actuar o goberno galego para garantir os dereitos lingüísticos das e dos
deportistas galegas na Galiza tal e como marcan as diversas normativas?
Que medidas concretas van tomar a respecto deste caso?
Que medidas van tomar para evitar a exclusión lingüística que provoca a RFGF
no futuro?
Entenden que estas actuacións son acordes á carta europea de dereitos
lingüísticos?
Como van facer vostedes que a RFGF cumpra coa Lei de normalización
lingüística?
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Santiago de Compostela, 10 de novembro de 2021

Asdo.: Carmen Aira Díaz
Mercedes Queixas Zas
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Daniel Castro García
Manuel Lourenzo Sobral
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 10/11/2021 17:35:29
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Manuel Lourenzo Sobral e Luis Bará Torres,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta escrita, sobre as medidas a tomar para restituír a Unidade de Prevención do
Suicidio da Área Sanitaria Pontevedra-Salnés e aumentar os recursos para a atención á
saúde mental.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Área Sanitaria Pontevedra-Salnés é un claro exemplo da situación de
abandono á que a Xunta de Galiza ten sometida a atención á saúde mental.
Unha área formada por 27 concellos e que ten que dar asistencia a máis de
300.000 persoas só conta, fóra da atención hospitalaria con 3 unidades de saúde mental
de adultos e unha infanto-xuvenil, todas saturadas.
As tres unidades saúde mental de adultos, Vilagarcía, Lérez e Mollabao teñen
unha carga asistencial moi elevada e escaseza de persoal crónica.
A unidade infanto- xuvenil situada na Parda está permanentemente saturada,
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con axendas desbordadas. As citas a maiores da axenda inicial danse continuamente,
ademais de urxencias e chamadas telefónicas. As primeiras citas demoran 2/3 meses. As
sucesivas como non computan para as estatísticas, porque a Xunta só publica as esperas
para a primeira, son escandalosas: para psicólogos de 6/7 meses e de psiquiatría dun
ano, ou pasan directamente ao buzón e xa chamarán.
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Hai uns meses crearon unha Unidade de Atención ao Suicidio con 1 psiquiatra e
2 psicólogas, que prestaba atención 3 días á semana no Centro de Saúde da Parda e 2 no
hospital do Salnés.
Acabamos de coñecer que só pasados uns mesas xa a pechan, e que as persoas
que estaban sendo atendidas son derivadas ás Unidades de Saúde Mental, que están
máis que saturadas.
Ao mesmo tempo, tamén se nos traslada información de que diante da
saturación das Unidades de Saúde Mental, moitas mulleres e nenas, que precisan do
atención psicolóxica son derivadas aos Centros de Información da Muller, CIM, en
procesos que nada teñen a ver cos temas que teñen por obxectivo tratar estes centros, o
que consideramos inaceptábel.
Toda esta falta de atención tradúcese nun drama para as persoas doentes, para as
familias e para os seus entornos. As que poden acoden á sanidade privada e as que non,
sinxelamente quedan tiradas.
Desde o ámbito sanitario están a alertar do aumento do número de suicidios,
sendo especialmente grave entre a xente nova. En Galiza quitáronse a vida 307 persoas
no último ano, temos a de maior taxa de suicidios do Estado, 13% por 100 mil
habitantes, fronte ao 7,79 %. Os servizos de psiquiatría son dos de máis lista de espera
no Sergas, segundo a propia información deste, en xuño deste ano eran 7020 persoas as
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que agardaban por unha primeira consulta. As consultas de seguimento tardan meses
Con esta situación e estes datos é imprescindíbel tomar medidas, actuar sen máis
demoras. A Xunta, o PP, ten que tomarse a serio o problema e na vez de anuncios ten
que tomar medidas reais, porque detrás das estatísticas están persoas que sofren.
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É inaceptábel que canta máis magnitude alcanzan os problemas de saúde mental,
máis dificultades de acceso á atención teñan as persoas doentes.

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª:
. Cal é a valoración da Xunta de Galiza da atención á saúde mental que están a
recibir as galegas e galegos?
. Cal é a valoración da Xunta de Galiza da atención á saúde mental que está a
recibir a poboación da Área Sanitaria Pontevedra-Salnés?
. Cal é a razón de ter suprimido a Unidade de Atención ao Suicidio que estaba
funcionando na Área Sanitaria de Pontevedra-Salnés con asistencia no Centro de Saúde
da Parda e Hospital do Salnés?
. Considera que as Unidades de Saúde Mental da Área Sanitaria tanto nas tres
unidades de adultos (Vilagarcía, Mollabao, Lérez) como na infanto-xuvenil do centro de
saúde da Parda teñen os recursos e persoal preciso para atender en condicións á súa
poboación de referencia?
. Considera aceptábeis as demoras para a atención da unidade infanto- xuvenil
situada na Parda , de 2/3 meses para as primeiras consultas sucesivas para psicólogos
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de 6/7 meses e de psiquiatría dun ano, ou pasan directamente ao buzón e xa chamarán?
. Están realizando derivacións aos CIM diante da saturación das Unidades de
Saúde Mental, a mulleres e nenas, que precisan do atención psicolóxica en procesos
que nada teñen a ver cos temas que teñen por obxectivo tratar estes centros?
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Santiago de Compostela, 11 de novembro de 2021

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Manuel Lourenzo Sobral
Luis Bará Torres
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Iria Carreira Pazos 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, relativa ás medidas a tomar para a reapertura dos consultorios pechados desde o
inicio da pandemia pola Covid 19.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Tras o inicio da pandemia orixinada pola COVID-19 a Xunta tomou a decisión
de pechar centros de saúde, e de xeito especial os consultorios. O motivo alegado foi
que nestes centros era difícil poñer en práctica as medidas de protección para evitar o
contaxio polo virus tanto de profesionais como de doentes, en especial a imposibilidade
de establecer circuítos diferenciados para persoas con patoloxías habituais e as
respiratorias.
Esta medida foille aplicada á practica totalidade dos máis de 90 consultorios
existentes en Galiza, de xeito que desde que se decretou o estado de alarma, en marzo
de 2020, son miles as galegas e galegos que deixaron de recibir asistencia sanitaria nos
mesmos.
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O BNG súmase á preocupación da veciñanza ao ver como pasan os meses e o
que se podía entender como unha medida de urxencia, todo indica que o Sergas quere
convertela en definitiva, toda vez que non ofrece alternativas para a reapertura.
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Non caben máis escusas, 20 meses despois de iniciada a pandemia é tempo de
abondo para ter posto en marcha os medios para que prestar a atención nos consultorios
sexa segura, obras, máis limpeza, medidas organizativas...
O Partido Popular está aproveitando a pandemia ocasionada pola Covid 19 para
seguir afastando a asistencia da poboación, recortar servizos, poñendo dificultades para
acceder á asistencia sanitaria.
O permanencia do peche dos consultorios, ademais de non ter ningunha
xustificación máis que o recorte sanitario, causarlle prexuízos económicos e de
mobilidade á veciñanza e en moitos casos supón o esmorecemento da actividade
económica e social que se desenvolvía nas zonas onde estaban asentados.
A Atención Primaria foi unha das áreas máis prexudicadas pola política de
recortes orzamentarios dos últimos doce anos, e a actuación do Partido Popular vai na
mesma liña, e para exemplo os orzamento da Xunta para 2022, onde as partidas
destinadas a Atención Primaria vense reducidas aínda máis.
É fundamental dotar a Atención Primaria dos recursos orzamentarios, materiais
e humanos suficientes para enfrontar, coa máxima calidade asistencial e garantías, a
nova situación.
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Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
. Vai reactivar o Sergas a atención sanitaria presencial nos consultorios de
Galiza?
. Está traballando con algún cronograma para facelo? Se é así cal é?
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. Cal é a razón para que unha medida de urxencia a estean convertendo en
definitiva?
. Coida que xs veciñ@s que eran atendid@s nestes consultorios están a recibir
na actualidade unha atención sanitaria de calidade?
. Considera que a atención telefónica e desprazamentos de quilómetros son
alternativas?
. É consciente o Goberno galego de que o peche dos consultorios está
causándolle á poboación ademais dos problemas sanitarios, prexuízos económicos e de
mobilidade e en moitos casos supón o esmorecemento da actividade económica e social
que se desenvolvía nas zonas onde estaban asentados.?

Santiago de Compostela, 11 de novembro de 2021

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Olalla Rodil Fernández
Iria Carreira Pazos
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Á Mesa do Parlamento
Daniel Castro García, Ramón Fernández Alfonzo, Carme González Iglesias
e Daniel Pérez López, 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 necesidade de que a
Xunta de Galiza actúe para evitar a perda dos postos de traballo dos e das traballadoras
de Vestas despois de finalizar sen acordo o período de consultas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A negociación do ERE de Vestas remataba sen ningún tipo de acordo o luns 8 de
novembro, despois de que así o aprobaran por amplísima maioría (85 votos a favor e 13
en contra) as traballadoras e os traballadores da fábrica. A rotunda negativa da empresa
a facilitar unha solución de futuro ampliando o período de consultas, sitúanos nun novo
contexto que fai necesario que as administracións estatal e galega redobren os esforzos e
traballen para atopar unha saída no curto prazo.
Esta nova segue a empeorar a situación dos propios traballadores e traballadoras
de Vestas, mais tamén a dunha comarca como a da Mariña que segue a ver como o
futuro da súa industria, como o da súa economía continúa empeorando. Por esta razón e
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por moitas outras, foi necesaria a convocatoria dunha folga xeral comarcal no día 17 de
novembro.
Deste xeito e habendo un novo contexto de maior dificultade e urxencia, colle
especial importancia que tanto a Xunta de Galiza, coma o Goberno Estatal traballen no
marco da mesa industrial para atopar unha solución viable que garanta a continuidade
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de todos os postos de traballo e da actividade produtiva, sobre todo, ao vermos a
vontade que Vestas demostrou de querer concluír o antes posible as negociacións do
ERE. Así, esta mala fe patente deixou claro que a súa única intención é a de deslocalizar
a produción e pechar sen dar ningún tipo de alternativas.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
. Cal é a nova folla de ruta da Xunta de Galiza unha vez rematou o período de
negociación do ERE de Vestas?
. Conta a Xunta de Galiza con outras opcións industriais alternativas que
garantan o mantemento dos 115 postos de traballo?
. Considera a Xunta de Galiza que é necesario levar a cabo un Plan de
Industrialización e Emprego na comarca da Mariña?

Santiago de Compostela, 11 de novembro de 2021

Asdo.: Daniel Castro García
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