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

ı 27221 (11/PNC-002510)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar o Goberno galego para mellorar a inclusión social en Galicia
97337

ı 27256 (11/PNC-002515)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para garantir a atención sanitaria a toda
a poboación
97341

Admisión da corrección e publicación

ı 26880-26843 (11/PNC-002489)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar o Goberno galego para salvar a atención primaria

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

97348

ı 26551 (11/PNC-002485)
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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para impulsar no ano 2021 o proxecto
de dragaxe do río Lérez, así como un estudo e unha proposta para a retirada e o tratamento en
terra dos lodos
97356

ı 26597 (11/PNC-002486)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Verea Fraiz, Borja e 6 máis
Sobre a demanda pola Xunta de Galicia ao Goberno de España para que atenda a vontade manifestada tanto polo Parlamento de Galicia coma polo Congreso dos Deputados e amplíe o programa de apoio ao Xacobeo mediante a extensión das desgravacións fiscais ata o 31 de decembro
de 2023
97360

97306
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ı 26610 (11/PNC-002487)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Fernández Gómez, Alexandra
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos plans de recuperación
e conservación das especies ameazadas de Galicia
97362

ı 26644 (11/PNC-002488)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para paralizar a tramitación do parque
eólico dos Cotos, no concello de Cerdedo-Cotobade, e a elaboración dunha planiﬁcación do sector
eólico respectuosa co medio e que responda aos intereses da veciñanza do rural
97365

ı 26883 (11/PNC-002490)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre o sistema de rastrexo de persoas positivas pola covid-19 e os seus contactos

ı 26894 (11/PNC-002491)

97369

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia ante o Goberno central para acadar a
participación do sector marítimo-pesqueiro no desenvolvemento dunha transición enerxética xusta
para formular unha proposta homoxénea no nivel de prezos e impositivo do combustible
97372

ı 26915 (11/PNC-002492)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Carreira Pazos, Iria e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para paralizar cautelarmente o proxecto do parque eólico de Vilartoxo, nos concellos da Baña e Val do Dubra, para evitar a destrución
dunha zona de gran valor natural, cultural e paisaxístico
97375

ı 26926 (11/PNC-002493)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e Castro Rey, Paloma
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a implantación da educación
ambietnal nos plans de estudo
97379
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ı 26927 (11/PNC-002494)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a implantación da educación
ambiental nos plans de estudo
97382

ı 26940 (11/PNC-002495)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e Castro Rey, Paloma
97307
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para publicar os datos estatísticos
sobre contratos públicos adxudicados
97385

ı 26984 (11/PNC-002497)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para informar a veciñanza afectada
polo futuro parque eólico dos Cotos
97386

ı 27008 (11/PNC-002498)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coas previsións respecto
das condicións para a declaración da renda do exercicio 2021, as actuacións que debe impulsar a
Xunta e as que debe demandar do Estado
97390

ı 27014 (11/PNC-002499)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para evitar a perda de emprego por
peches e deslocalizacións das empresas do sector eólico
97396

ı 27023 (11/PNC-002500)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para defender a soberanía ﬁnanceira
e política de Galicia
97400

ı 27055 (11/PNC-002501)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e Castro Rey, Paloma
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para establecer unha canle interna
de denuncias de corrupción na Administración autonómica galega e entidades dependentes, e o
establecemento das garantías necesarias para a protección dos informantes
97404
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ı 27112 (11/PNC-002502)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez López, Daniel e 2 máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia en materia de políticas de emprego

ı 27147 (11/PNC-002503)

97407

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 4 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo de Xunta de Galicia para reforzar a atención primaria
en catorce concellos da área sanitaria de Vigo aos que se lles acaba restrinxir
97412

97308

XI lexislatura. Número 256. 14 de xaneiro de 2022

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

ı 27163 (11/PNC-002504)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 4 máis
Sobre as actuacións que debe realizar o Goberno galego ante o Goberno do Estado para mellorar
os servizos ferroviarios de media distancia e proximidade
97415

ı 27165 (11/PNC-002505)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para o fomento da cría de garranos
nas serras de Galicia
97420

ı 27179 (11/PNC-002506)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para mellorar a dotación de persoal
no punto de atención continuada de Caldas de Reis
97427

ı 27184 (11/PNC-002507)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia ante o Concello de Betanzos para
desenvolver o plan de actividades de celebración do Ano Antolín Faraldo
97430

1.4. Procedementos de información

1.4.2. Solicitudes de comparecencia
1.4.2.2. Solicitudes de comparecencia en Comisión
Admisión a trámite, traslado á Mesa da comisión e publicación

ı 27261 (11/CPC-000058)

Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Do director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea, por petición propia, para dar conta
do informe anual previsto no artigo 21.6 da Lei 10/2021, de 9 de marzo, reguladora da acción exterior e da cooperación para o desenvolvemento de Galicia
97433
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1.4.4. Preguntas
1.4.4.2. Preguntas orais en comisión

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

ı 27222 (11/POC-004696)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a reforma da Lei de inclusión social de Galicia

97435

97309
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ı 27258 (11/POC-004703)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia para garantir a atención sanitaria a toda a
poboación
97438

Admisión a trámite, asignación a unha comisión e publicación

ı 26536 (11/POC-004406)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Castro García, Daniel e 2 máis
Sobre a necesidade de incrementar e mellorar os servizos de ﬁsioterapia na sanidade pública na
comarca da Mariña
97445

ı 26538 (11/POC-004407)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a exclusión do xornal Nós Diario da convocatoria de axudas económicas a empresas xornalísticas e de radiodifusión para o ano 2021
97448

ı 26540 (11/POC-004408)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre o incremento de casos de covid-19 nos centros educativos

97452

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre os problemas creados para a avaliación no curso 2021-2022

97455

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a recuperación da casa de Rosalía de Castro na cidade da Coruña

97459

ı 26541 (11/POC-004409)
ı 26542 (11/POC-004410)
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ı 26544 (11/POC-004411)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para proceder á licitación do proxecto construtivo da
ampliación da área de hospitalización do Hospital Comarcal da Barbanza
97463

ı 26545 (11/POC-004412)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para dotar dos medios necesarios o Centro de Saúde de
Moraña
97466

97310

XI lexislatura. Número 256. 14 de xaneiro de 2022

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

ı 26554 (11/POC-004414)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e 6 máis
Sobre os efectos que producirá o recente acordo na mellora das condicións de traballo do persoal das
fundacións de investigación sanitaria nos proxectos que se están a traballar actualmente
97470

ı 26556 (11/POC-004415)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e 6 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia sobre a aplicación do proxecto Blood na Axencia Galega de
Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos
97472

ı 26558 (11/POC-004416)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e 6 máis
Sobre os novos programas que puxo en marcha a Xunta de Galicia en 2021 en desenvolvemento
do Plan de saúde mental de Galicia
97474

ı 26560 (11/POC-004417)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 6 máis
Sobre o balance fai o Goberno galego da Orde do 30 de decembro de 2020 pola que se establecen
as bases reguladoras e se convocan subvencións para a creación e/ou mellora das infraestruturas,
dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á prestación de servizos municipais, destinadas
a concellos de Galicia para o ano 2021
97477

ı 26561 (11/POC-004418)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e 6 máis
Sobre as actuacións desenvolvidas pola Xunta de Galicia para a implantación do Plan de asistencia
á anaﬁlaxia en Galicia: Código anaﬁlaxia, e as vantaxes que supón para o paciente
97480

ı 26562 (11/POC-004419)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 6 máis
Sobre o balance que fai o Goberno galego da orde de axudas dirixidas a concellos para a adquisición
de vehículos alternativos con destino aos corpos de Policía Local
97482
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ı 26564 (11/POC-004420)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 6 máis
Sobre o balance que fai o Goberno galego sobre o resultado conseguido a través das axudas concedidas con cargo ao Fondo de Compensación Ambiental
97484

ı 26565 (11/POC-004421)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e 6 máis
97311
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Sobre as previsións da Xunta de Galicia de próximas actuacións de mellora nos centros de atención
primaria de Santiago de Compostela
97487

ı 26568 (11/POC-004422)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e 6 máis
Sobre as accións que está a levar a cabo a Xunta de Galicia para promover melloras na plataforma Telea
97490

ı 26570 (11/POC-004423)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e 6 máis
Sobre os resultados que espera obter a Xunta de Galicia dos proxectos de investigación beneﬁciados polo programa Traslaciona covid-19
97493

ı 26572 (11/POC-004424)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Pérez López, Noelia e 5 máis
Sobre as actuacións realizadas pola Xunta de Galicia para dar cumprimento ao acordo unánime do Parlamento de Galicia en relación coa homoxeneización das unidades de Mama en todas as áreas sanitarias
galegas e a organización dos equipos de atención multidisciplinar doutras patoloxías
97495

ı 26574 (11/POC-004425)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez-Vispo Rodríguez, Marta María e 7 máis
Sobre os próximos pasos previstos respecto das actuacións anunciadas no Complexo Hospitalario
de Ourense
97498

ı 26576 (11/POC-004426)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 6 máis
Sobre o balance por parte da Xunta de Galicia das actuacións levadas a cabo pola Unidade de Apoio
Loxístico á Intervención da Axencia Galega de Emerxencias
97501

ı 26577 (11/POC-004427)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 8 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia da nova infraestrutura xudicial para a prestación do servizo
da xustiza en Vigo
97503
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ı 26578 (11/POC-004428)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e Castro Rey, Paloma
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da ampliación da Rede Natura

ı 26580 (11/POC-004429)

97505

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Torrado Quintela, Julio

97312
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Sobre as previsións do Servizo Galego de Saúde para dotar de recursos humanos e materiais a área
sanitaria da provincia de Lugo
97507

ı 26583 (11/POC-004430)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e 6 máis
Sobre o grao de desenvolvemento da Estratexia de eliminación dos treitos de concentración de
accidentes identiﬁcados nas estradas autonómicas
97509

ı 26584 (11/POC-004431)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez-Vispo Rodríguez, Marta María e 6 máis
Sobre os avances respecto do desenvolvemento das unidades poscovid na sanidade pública

ı 26588 (11/POC-004432)

97511

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e 6 máis
Sobre os avances das diferentes infraestruturas sanitarias cuxa execución ten encomendada a
Axencia Galega de Infraestruturas
97514

ı 26590 (11/POC-004433)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da situación dos horarios e os custos das liñas de
transporte público do alumnado dalgunhas parroquias dos concello de Outes e Muros, para acudir
aos seus centros de ensino
97516

ı 26592 (11/POC-004434)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre o convenio asinado coa Asociación Galega de Orquestras e a Asociación de Empresas de Verbena de Galicia para a realización de sete festivais de orquestras
97518

ı 26593 (11/POC-004435)
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Torrado Quintela, Julio
Sobre as previsións do Goberno galego para mellorar a xestión das citas no Centro Hospitalario
Universitario de Santiago
97520

ı 26598 (11/POC-004436)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e 6 máis
Sobre a valoración por parte do Goberno galego das medidas impulsadas para minimizar o
risco de posibles asolagamentos nas diferentes áreas con maior risco potencial significativo de
inundacións
97522

97313
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ı 26600 (11/POC-004437)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 3 máis
Sobre as diﬁcultades para dispor de socorristas nas instalacións municipais acuáticas de Galicia
97524

ı 26603 (11/POC-004438)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e 7 máis
Sobre as medidas e actuacións que se realizaron no marco do Programa de inspeccións en pontes,
obras de paso, muros e noiros que vén aplicando o Goberno galego nas estradas da súa titularidade
97528

ı 26605 (11/POC-004439)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e 6 máis
Sobre a situación actual do mapa da intermodalidade nas principais cidades galegas

97530

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre as medidas de seguridade e control de acceso nos ediﬁcios xudiciais de Galicia

97532

ı 26606 (11/POC-004440)
ı 26607 (11/POC-004441)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 3 máis
Sobre a dotación na cidade de Ourense dun novo ediﬁcio administrativo que centralice as dependencias da Xunta de Galicia
97536

ı 26612 (11/POC-004442)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Fernández Gómez, Alexandra
Sobre a xestión do Goberno galego en relación coa recuperación e a conservación das especies
ameazadas de Galicia
97540

ı 26615 (11/POC-004443)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Verea Fraiz, Borja e 6 máis
Sobre a axuda do Plan director 2021-2023 Galicia destino seguro ao estímulo e apoio do sector turístico
97544
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ı 26616 (11/POC-004444)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Verea Fraiz, Borja e 6 máis
Sobre a valoración por parte do Goberno galego da posta en marcha do seguro covid para garantir
a seguridade dos viaxeiros que se achegan a Galicia
97546

ı 26617 (11/POC-004445)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago
97314
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Sobre a utilización do informe do Consello Consultivo sobre o porto de Marín

97548

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as actividades na illa de San Simón e o seu valor simbólico

97551

ı 26618 (11/POC-004446)
ı 26619 (11/POC-004447)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a creación dunha delegación permanente de Galicia en Lisboa e a solicitude de admisión de
Galicia como membro da Comunidade dos Países de Lingua Portuguesa
97555

ı 26620 (11/POC-004448)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Verea Fraiz, Borja e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da promoción levada a cabo no Xacobeo durante
o ano 2021
97559

ı 26622 (11/POC-004449)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Verea Fraiz, Borja e 6 máis
Sobre o balance do Goberno galego respecto do bono turístico #Quedamosengalicia como ferramenta de estímulo e apoio ao sector turístico, e as principais novidades da edición do 2021 verbo
do ano anterior
97561

ı 26626 (11/POC-004450)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as máquinas de apostas, casas de apostas e salas de xogo

ı 26627 (11/POC-004451)

97564

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á negociación coa Federación Galega de Municipios e Provincias dun novo sistema de distribución das transferencias non ﬁnalistas aos concellos,
así como a súa opinión respecto da necesidade da aprobación dun plan único que aglutine os recursos do Plan de cooperación local e doutros programas de cooperación autonómicos
97567
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ı 26629 (11/POC-004452)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e 6 máis
Sobre a aposta da Consellería de Cultura, Educación e Universidade para seguir a avanzar na mellora da formación profesional en Galicia nos vindeiros cursos
97570

ı 26630 (11/POC-004453)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
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Sobre o balance do Goberno galego da aplicación da Lei 1/2014, do 24 de marzo, para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía, chamada Lei Paz Andrade
97573

ı 26631 (11/POC-004454)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 6 máis
Sobre os avances alcanzados no proceso de elaboración da Estratexia de especialización intelixente
(RIS3) de Galicia 2021-2027 e os principais resultados do traballo realizado
97577

ı 26634 (11/POC-004455)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Nóvoa Iglesias, Marta e 6 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto do plan de choque aprobado polo Goberno para mitigar o impacto da escalada do prezo da electricidade
97580

ı 26636 (11/POC-004456)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez López, Daniel e 3 máis
Sobre a ampliación do polígono industrial de Bértoa, no concello de Carballo

97582

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez López, Daniel e 2 máis
Sobre a situación da empresa Xeal

97585

ı 26638 (11/POC-004457)
ı 26639 (11/POC-004458)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a área protexida dos penedos de Pasarela e Traba, entre os concellos de Vimianzo e Laxe 97589

ı 26640 (11/POC-004459)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a situación de Ence e a posible radicación de novas pasteiras

ı 26643 (11/POC-004460)

97594

CSV: BOPGDSPG-XVhuPxHEX-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e 6 máis
Sobre a situación en que se encontra a elaboración dos novos currículos derivados da aplicación da Lei
orgánica pola que se modiﬁca a Lei orgánica de educación para a súa aplicación en Galicia
97597

ı 26647 (11/POC-004461)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia respecto da tramitación do parque eólico dos
Cotos, no concello de Cerdedo-Cotobade, e a elaboración dunha planiﬁcación do sector eólico respectuosa co medio e que responda aos intereses da veciñanza do rural
97599
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ı 26654 (11/POC-004464)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e 6 máis
Sobre o desenvolvemento por parte da Consellería de Cultura, Educación e Universidade das medidas previstas na Estratexia de educación dixital 2030
97604

ı 26659 (11/POC-004468)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e 6 máis
Sobre o estado en que se encontra o proxecto do Centro Galego de Innovación da Formación Profesional de Ourense en canto a funcionamento e contidos
97606

ı 26661 (11/POC-004469)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre as actividades do programa operativo do Fondo Europeo Marítimo, Pesqueiro e Acuícola 97608

ı 26662 (11/POC-004470)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego da Reserva de axuste Brexit, nomeadamente no relativo ao
sector pesqueiro
97613

ı 26664 (11/POC-004471)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e 6 máis
Sobre a política estratéxica que a Consellería de Cultura, Educación e Universidade prevé seguir en
relación coa atención á diversidade e a inclusión no ensino
97618

ı 26665 (11/POC-004472)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre o control do destino das transferencias realizadas á Deputación de Ourense

CSV: BOPGDSPG-XVhuPxHEX-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ı 26666 (11/POC-004473)

97621

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre a elaboración e a aprobación inicial da relación de postos de traballo da Administración de
xustiza en Galicia
97624

ı 26667 (11/POC-004474)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre a aplicación do Protocolo para a prevención e a erradicación das situacións de acoso laboral
e discriminación no persoal da Xunta de Galicia
97628
97317
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ı 26669 (11/POC-004475)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre o proxecto de comarcalización do servizo municipal de extinción de incendios e salvamento
de Ourense
97632

ı 26672 (11/POC-004476)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e Presas Bergantiños, Noa
Sobre o abandono dos servizos públicos en Paderne de Allariz

97635

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 3 máis
Sobre a situación en que se encontra o campo de fútbol de Mirallos, no concello de Moraña

97639

ı 26673 (11/POC-004477)
ı 26674 (11/POC-004478)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 3 máis
Sobre os sobrecustos na adaptación do Complexo do Antigo Hospital Xeral en Cidade da Xustiza
de Vigo
97642

ı 26676 (11/POC-004479)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre as obras da Xunta de Galicia no concello de Ourense

97647

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre o servizo postal no concello de Pontedeva e limítrofes da provincia de Ourense

97651

ı 26677 (11/POC-004480)
ı 26679 (11/POC-004481)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre os efectos na xustiza de Galicia da eventual aprobación da lei de eﬁciencia organizativa do
servizo público da xustiza
97655

CSV: BOPGDSPG-XVhuPxHEX-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ı 26680 (11/POC-004482)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre o desenvolvemento do corpo galego de policía

ı 26682 (11/POC-004483)

97658

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 3 máis
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Sobre a valoración da Xunta de Galicia sobre o estado do Protocolo de actuacións sobre delitos sexuais do Partido Xudicial de Santiago de Compostela e as razóns da súa non aplicación
97665

ı 26683 (11/POC-004484)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Ríos Santomé, Paulo e 3 máis
Sobre as medidas para garantir alternativas de ocio para a mocidade galega

97669

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre os impedimentos da Xunta de Galicia ao control parlamentario da acción de goberno

97672

ı 26684 (11/POC-004485)

4. Informacións e correccións de erros
4.2. Correccións de erros

CSV: BOPGDSPG-XVhuPxHEX-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ı Corrección de erros na publicación no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia núm. 252, do día
7 de xaneiro de 2022, do acordo de reconversión en preguntas para resposta por escrito das
preguntas orais en Pleno
97335
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Resolución da Presidencia, do 10 de xaneiro de 2022, en relación coas iniciativas
parlamentarias que se citan
A Presidencia, en uso da delegación temporal de competencias de xestión ordinaria da Mesa do
Parlamento na Presidencia da Cámara (Acordo da Mesa do Parlamento do 17 de agosto de 2020,
publicado no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia núm. 5 do 20 de agosto de 2020), resolve:

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
1.3.6.2.1. Proposicións presentadas

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia, asignación a comisión e publicación
- 27221 (11/PNC-002510)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar o Goberno galego para mellorar a inclusión social en Galicia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 27256 (11/PNC-002515)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para garantir a atención sanitaria a toda
a poboación
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Admisión da corrección e publicación

- 26880-26843 (11/PNC-002489)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar o Goberno galego para salvar a atención primaria
BOPG nº 250, do 03.01.2022

CSV: BOPGDSPG-XVhuPxHEX-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A Mesa admite a trámite a corrección formulada no doc. núm. 26880

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

- 26551 (11/PNC-002485)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para impulsar no ano 2021 o proxecto de
dragaxe do río Lérez, así como un estudo e unha proposta para a retirada e o tratamento en terra dos lodos
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 26597 (11/PNC-002486)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Verea Fraiz, Borja e 6 máis
Sobre a demanda pola Xunta de Galicia ao Goberno de España para que atenda a vontade manifestada tanto polo Parlamento de Galicia coma polo Congreso dos Deputados e amplíe o
programa de apoio ao Xacobeo mediante a extensión das desgravacións fiscais ata o 31 de
decembro de 2023
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 26610 (11/PNC-002487)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Fernández Gómez, Alexandra
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos plans de recuperación
e conservación das especies ameazadas de Galicia
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 26644 (11/PNC-002488)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para paralizar a tramitación do parque
eólico dos Cotos, no concello de Cerdedo-Cotobade, e a elaboración dunha planiﬁcación do sector
eólico respectuosa co medio e que responda aos intereses da veciñanza do rural
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 26883 (11/PNC-002490)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre o sistema de rastrexo de persoas positivas pola covid-19 e os seus contactos
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

CSV: BOPGDSPG-XVhuPxHEX-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 26894 (11/PNC-002491)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia ante o Goberno central para acadar a participación do sector marítimo-pesqueiro no desenvolvemento dunha transición enerxética xusta para formular unha proposta homoxénea no nivel de prezos e impositivo do
combustible
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 26915 (11/PNC-002492)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Carreira Pazos, Iria e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para paralizar cautelarmente o proxecto do parque eólico de Vilartoxo, nos concellos da Baña e Val do Dubra, para evitar a destrución
dunha zona de gran valor natural, cultural e paisaxístico
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 26926 (11/PNC-002493)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e Castro Rey, Paloma
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a implantación da educación
ambietnal nos plans de estudo
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 26927 (11/PNC-002494)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a implantación da educación
ambiental nos plans de estudo
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 26940 (11/PNC-002495)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e Castro Rey, Paloma
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para publicar os datos estatísticos
sobre contratos públicos adxudicados
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 26984 (11/PNC-002497)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para informar a veciñanza afectada
polo futuro parque eólico dos Cotos
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

CSV: BOPGDSPG-XVhuPxHEX-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 27008 (11/PNC-002498)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coas previsións respecto
das condicións para a declaración da renda do exercicio 2021, as actuacións que debe impulsar a
Xunta e as que debe demandar do Estado
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 27014 (11/PNC-002499)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para evitar a perda de emprego por
peches e deslocalizacións das empresas do sector eólico
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 27023 (11/PNC-002500)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 3 máis
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para defender a soberanía ﬁnanceira
e política de Galicia
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 27055 (11/PNC-002501)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e Castro Rey, Paloma
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para establecer unha canle interna
de denuncias de corrupción na Administración autonómica galega e entidades dependentes, e o
establecemento das garantías necesarias para a protección dos informantes
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 27112 (11/PNC-002502)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez López, Daniel e 2 máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia en materia de políticas de emprego
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 27147 (11/PNC-002503)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 4 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo de Xunta de Galicia para reforzar a atención primaria
en catorce concellos da área sanitaria de Vigo aos que se lles acaba restrinxir
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 27163 (11/PNC-002504)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 4 máis
Sobre as actuacións que debe realizar o Goberno galego ante o Goberno do Estado para mellorar
os servizos ferroviarios de media distancia e proximidade
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

CSV: BOPGDSPG-XVhuPxHEX-7
Verificación:
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- 27165 (11/PNC-002505)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para o fomento da cría de garranos
nas serras de Galicia
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 27179 (11/PNC-002506)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para mellorar a dotación de persoal
no punto de atención continuada de Caldas de Reis
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 27184 (11/PNC-002507)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia ante o Concello de Betanzos para
desenvolver o plan de actividades de celebración do Ano Antolín Faraldo
Comisión 4ª, Educación e Cultura

1.4. Procedementos de información

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

Admisión a trámite, traslado á Mesa da comisión e publicación
- 27261 (11/CPC-000058)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Do director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea, por petición propia, para dar conta
do informe anual previsto no artigo 21.6 da Lei 10/2021, de 9 de marzo, reguladora da acción exterior e da cooperación para o desenvolvemento de Galicia
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

1.4.4. Preguntas
1.4.4.2. Preguntas orais en comisión

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia, asignación a comisión e publicación
- 27222 (11/POC-004696)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a reforma da Lei de inclusión social de Galicia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 27258 (11/POC-004703)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia para garantir a atención sanitaria a toda a
poboación
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

CSV: BOPGDSPG-XVhuPxHEX-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Admisión a trámite, asignación a unha comisión e publicación
- 26536 (11/POC-004406)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Castro García, Daniel e 2 máis
Sobre a necesidade de incrementar e mellorar os servizos de ﬁsioterapia na sanidade pública na
comarca da Mariña
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 26538 (11/POC-004407)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a exclusión do xornal Nós Diario da convocatoria de axudas económicas a empresas xornalísticas e de radiodifusión para o ano 2021
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 26540 (11/POC-004408)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre o incremento de casos de covid-19 nos centros educativos
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 26541 (11/POC-004409)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre os problemas creados para a avaliación no curso 2021-2022
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 26542 (11/POC-004410)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a recuperación da casa de Rosalía de Castro na cidade da Coruña
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 26544 (11/POC-004411)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para proceder á licitación do proxecto construtivo da ampliación da área de hospitalización do Hospital Comarcal da Barbanza
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

CSV: BOPGDSPG-XVhuPxHEX-7
Verificación:
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- 26545 (11/POC-004412)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para dotar dos medios necesarios o Centro de Saúde de
Moraña
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 26554 (11/POC-004414)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e 6 máis
Sobre os efectos que producirá o recente acordo na mellora das condicións de traballo do
persoal das fundacións de investigación sanitaria nos proxectos que se están a traballar actualmente
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 26556 (11/POC-004415)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e 6 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia sobre a aplicación do proxecto Blood na Axencia Galega de
Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 26558 (11/POC-004416)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e 6 máis
Sobre os novos programas que puxo en marcha a Xunta de Galicia en 2021 en desenvolvemento
do Plan de saúde mental de Galicia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 26560 (11/POC-004417)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 6 máis
Sobre o balance fai o Goberno galego da Orde do 30 de decembro de 2020 pola que se establecen
as bases reguladoras e se convocan subvencións para a creación e/ou mellora das infraestruturas,
dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á prestación de servizos municipais, destinadas
a concellos de Galicia para o ano 2021
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 26561 (11/POC-004418)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e 6 máis
Sobre as actuacións desenvolvidas pola Xunta de Galicia para a implantación do Plan de asistencia
á anaﬁlaxia en Galicia: Código anaﬁlaxia, e as vantaxes que supón para o paciente
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

CSV: BOPGDSPG-XVhuPxHEX-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 26562 (11/POC-004419)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 6 máis
Sobre o balance que fai o Goberno galego da orde de axudas dirixidas a concellos para a adquisición
de vehículos alternativos con destino aos corpos de Policía Local
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 26564 (11/POC-004420)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 6 máis
Sobre o balance que fai o Goberno galego sobre o resultado conseguido a través das axudas concedidas con cargo ao Fondo de Compensación Ambiental
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 26565 (11/POC-004421)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e 6 máis
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Sobre as previsións da Xunta de Galicia de próximas actuacións de mellora nos centros de atención
primaria de Santiago de Compostela
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 26568 (11/POC-004422)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e 6 máis
Sobre as accións que está a levar a cabo a Xunta de Galicia para promover melloras na plataforma
Telea
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 26570 (11/POC-004423)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e 6 máis
Sobre os resultados que espera obter a Xunta de Galicia dos proxectos de investigación beneﬁciados polo programa Traslaciona covid-19
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 26572 (11/POC-004424)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Pérez López, Noelia e 5 máis
Sobre as actuacións realizadas pola Xunta de Galicia para dar cumprimento ao acordo unánime do
Parlamento de Galicia en relación coa homoxeneización das unidades de Mama en todas as áreas
sanitarias galegas e a organización dos equipos de atención multidisciplinar doutras patoloxías
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 26574 (11/POC-004425)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez-Vispo Rodríguez, Marta María e 7 máis
Sobre os próximos pasos previstos respecto das actuacións anunciadas no Complexo Hospitalario
de Ourense
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

CSV: BOPGDSPG-XVhuPxHEX-7
Verificación:
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- 26576 (11/POC-004426)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 6 máis
Sobre o balance por parte da Xunta de Galicia das actuacións levadas a cabo pola Unidade de Apoio
Loxístico á Intervención da Axencia Galega de Emerxencias
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 26577 (11/POC-004427)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 8 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia da nova infraestrutura xudicial para a prestación do servizo
da xustiza en Vigo
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
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- 26578 (11/POC-004428)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e Castro Rey, Paloma
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da ampliación da Rede Natura
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 26580 (11/POC-004429)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Torrado Quintela, Julio
Sobre as previsións do Servizo Galego de Saúde para dotar de recursos humanos e materiais a área
sanitaria da provincia de Lugo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 26583 (11/POC-004430)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e 6 máis
Sobre o grao de desenvolvemento da Estratexia de eliminación dos treitos de concentración de accidentes identiﬁcados nas estradas autonómicas
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 26584 (11/POC-004431)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez-Vispo Rodríguez, Marta María e 6 máis
Sobre os avances respecto do desenvolvemento das unidades poscovid na sanidade pública
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 26588 (11/POC-004432)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e 6 máis
Sobre os avances das diferentes infraestruturas sanitarias cuxa execución ten encomendada a
Axencia Galega de Infraestruturas
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

CSV: BOPGDSPG-XVhuPxHEX-7
Verificación:
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- 26590 (11/POC-004433)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da situación dos horarios e os custos das liñas de
transporte público do alumnado dalgunhas parroquias dos concello de Outes e Muros, para acudir
aos seus centros de ensino
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 26592 (11/POC-004434)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre o convenio asinado coa Asociación Galega de Orquestras e a Asociación de Empresas de Verbena de Galicia para a realización de sete festivais de orquestras
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 26593 (11/POC-004435)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Torrado Quintela, Julio
Sobre as previsións do Goberno galego para mellorar a xestión das citas no Centro Hospitalario
Universitario de Santiago
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 26598 (11/POC-004436)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e 6 máis
Sobre a valoración por parte do Goberno galego das medidas impulsadas para minimizar o risco de
posibles asolagamentos nas diferentes áreas con maior risco potencial signiﬁcativo de inundacións
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 26600 (11/POC-004437)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 3 máis
Sobre as diﬁcultades para dispor de socorristas nas instalacións municipais acuáticas de Galicia
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 26603 (11/POC-004438)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e 7 máis
Sobre as medidas e actuacións que se realizaron no marco do Programa de inspeccións en
pontes, obras de paso, muros e noiros que vén aplicando o Goberno galego nas estradas da
súa titularidade
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 26605 (11/POC-004439)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e 6 máis
Sobre a situación actual do mapa da intermodalidade nas principais cidades galegas
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

CSV: BOPGDSPG-XVhuPxHEX-7
Verificación:
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- 26606 (11/POC-004440)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre as medidas de seguridade e control de acceso nos ediﬁcios xudiciais de Galicia
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 26607 (11/POC-004441)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 3 máis
Sobre a dotación na cidade de Ourense dun novo ediﬁcio administrativo que centralice as dependencias da Xunta de Galicia
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
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- 26612 (11/POC-004442)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Fernández Gómez, Alexandra
Sobre a xestión do Goberno galego en relación coa recuperación e a conservación das especies
ameazadas de Galicia
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 26615 (11/POC-004443)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Verea Fraiz, Borja e 6 máis
Sobre a axuda do Plan director 2021-2023 Galicia destino seguro ao estímulo e apoio do sector
turístico
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 26616 (11/POC-004444)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Verea Fraiz, Borja e 6 máis
Sobre a valoración por parte do Goberno galego da posta en marcha do seguro covid para garantir
a seguridade dos viaxeiros que se achegan a Galicia
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 26617 (11/POC-004445)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago
Sobre a utilización do informe do Consello Consultivo sobre o porto de Marín
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 26618 (11/POC-004446)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as actividades na illa de San Simón e o seu valor simbólico
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

CSV: BOPGDSPG-XVhuPxHEX-7
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https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 26619 (11/POC-004447)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a creación dunha delegación permanente de Galicia en Lisboa e a solicitude de admisión de
Galicia como membro da Comunidade dos Países de Lingua Portuguesa
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 26620 (11/POC-004448)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Verea Fraiz, Borja e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da promoción levada a cabo no Xacobeo durante
o ano 2021
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
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- 26622 (11/POC-004449)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Verea Fraiz, Borja e 6 máis
Sobre o balance do Goberno galego respecto do bono turístico #Quedamosengalicia como ferramenta de estímulo e apoio ao sector turístico, e as principais novidades da edición do 2021 verbo
do ano anterior
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 26626 (11/POC-004450)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as máquinas de apostas, casas de apostas e salas de xogo
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 26627 (11/POC-004451)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á negociación coa Federación Galega de Municipios e Provincias dun novo sistema de distribución das transferencias non ﬁnalistas aos concellos,
así como a súa opinión respecto da necesidade da aprobación dun plan único que aglutine os recursos do Plan de cooperación local e doutros programas de cooperación autonómicos
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 26629 (11/POC-004452)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e 6 máis
Sobre a aposta da Consellería de Cultura, Educación e Universidade para seguir a avanzar na mellora da formación profesional en Galicia nos vindeiros cursos
Comisión 4ª, Educación e Cultura

CSV: BOPGDSPG-XVhuPxHEX-7
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- 26630 (11/POC-004453)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre o balance do Goberno galego da aplicación da Lei 1/2014, do 24 de marzo, para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía, chamada Lei Paz Andrade
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 26631 (11/POC-004454)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 6 máis
Sobre os avances alcanzados no proceso de elaboración da Estratexia de especialización intelixente
(RIS3) de Galicia 2021-2027 e os principais resultados do traballo realizado
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 26634 (11/POC-004455)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Nóvoa Iglesias, Marta e 6 máis
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Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto do plan de choque aprobado polo Goberno para mitigar o impacto da escalada do prezo da electricidade
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 26636 (11/POC-004456)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez López, Daniel e 3 máis
Sobre a ampliación do polígono industrial de Bértoa, no concello de Carballo
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 26638 (11/POC-004457)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez López, Daniel e 2 máis
Sobre a situación da empresa Xeal
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 26639 (11/POC-004458)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a área protexida dos penedos de Pasarela e Traba, entre os concellos de Vimianzo e Laxe
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 26640 (11/POC-004459)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a situación de Ence e a posible radicación de novas pasteiras
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

CSV: BOPGDSPG-XVhuPxHEX-7
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https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 26643 (11/POC-004460)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e 6 máis
Sobre a situación en que se encontra a elaboración dos novos currículos derivados da aplicación
da Lei orgánica pola que se modiﬁca a Lei orgánica de educación para a súa aplicación en Galicia
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 26647 (11/POC-004461)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia respecto da tramitación do parque eólico dos
Cotos, no concello de Cerdedo-Cotobade, e a elaboración dunha planiﬁcación do sector eólico respectuosa co medio e que responda aos intereses da veciñanza do rural
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 26654 (11/POC-004464)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e 6 máis
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Sobre o desenvolvemento por parte da Consellería de Cultura, Educación e Universidade das medidas previstas na Estratexia de educación dixital 2030
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 26659 (11/POC-004468)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e 6 máis
Sobre o estado en que se encontra o proxecto do Centro Galego de Innovación da Formación Profesional de Ourense en canto a funcionamento e contidos
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 26661 (11/POC-004469)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre as actividades do programa operativo do Fondo Europeo Marítimo, Pesqueiro e Acuícola
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 26662 (11/POC-004470)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego da Reserva de axuste Brexit, nomeadamente no relativo ao
sector pesqueiro
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 26664 (11/POC-004471)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e 6 máis
Sobre a política estratéxica que a Consellería de Cultura, Educación e Universidade prevé seguir en
relación coa atención á diversidade e a inclusión no ensino
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 26665 (11/POC-004472)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre o control do destino das transferencias realizadas á Deputación de Ourense
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 26666 (11/POC-004473)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre a elaboración e a aprobación inicial da relación de postos de traballo da Administración de
xustiza en Galicia
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 26667 (11/POC-004474)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e Bará Torres, Xosé Luís
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Sobre a aplicación do Protocolo para a prevención e a erradicación das situacións de acoso laboral
e discriminación no persoal da Xunta de Galicia
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 26669 (11/POC-004475)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre o proxecto de comarcalización do servizo municipal de extinción de incendios e salvamento
de Ourense
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 26672 (11/POC-004476)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e Presas Bergantiños, Noa
Sobre o abandono dos servizos públicos en Paderne de Allariz
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 26673 (11/POC-004477)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 3 máis
Sobre a situación en que se encontra o campo de fútbol de Mirallos, no concello de Moraña
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 26674 (11/POC-004478)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 3 máis
Sobre os sobrecustos na adaptación do Complexo do Antigo Hospital Xeral en Cidade da Xustiza de Vigo
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 26676 (11/POC-004479)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre as obras da Xunta de Galicia no concello de Ourense
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
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- 26677 (11/POC-004480)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre o servizo postal no concello de Pontedeva e limítrofes da provincia de Ourense
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 26679 (11/POC-004481)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre os efectos na xustiza de Galicia da eventual aprobación da lei de eﬁciencia organizativa do
servizo público da xustiza
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
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- 26680 (11/POC-004482)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre o desenvolvemento do corpo galego de policía
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 26682 (11/POC-004483)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 3 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia sobre o estado do Protocolo de actuacións sobre delitos sexuais do Partido Xudicial de Santiago de Compostela e as razóns da súa non aplicación
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 26683 (11/POC-004484)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Ríos Santomé, Paulo e 3 máis
Sobre as medidas para garantir alternativas de ocio para a mocidade galega
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 26684 (11/POC-004485)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre os impedimentos da Xunta de Galicia ao control parlamentario da acción de goberno
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2022
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

4. Informacións e correccións de erros
4.2. Correccións de erros

CSV: BOPGDSPG-XVhuPxHEX-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Corrección de erros na publicación no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia núm. 252,
do día 7 de xaneiro de 2022, do acordo de reconversión en preguntas para resposta por
escrito das preguntas orais en Pleno
No Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia núm. núm. 252, do día 7 de xaneiro de 2022, publicouse
a Resolución da Presidencia, do 3 de xaneiro de 2022, pola que se procedeu á reconversión por ﬁnalización do período de sesión das preguntas orais en Pleno.
Advertido un erro material na relación de preguntas reconvertidas, procédese a súa corrección nos
seguintes termos:
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Débese suprimir a seguinte:
- 26219 (11/POP-003654) (11/PRE-008660, 11/PUP-000221)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego ante a folga anunciada polos facultativos do Baixo Miño
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Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022
Xosé Antón Sarmiento Méndez
Letrado oﬁcial maior
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, 63. Tel. 0034 981 551 545
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Olalla Rodil Fernández, Iria Carreira Pazos e Montserrat Prado
Cores, ao abeiro do disposto nos artigos 160 e 98 do Regulamento da Cámara, presenta
a seguinte Proposición non de lei para debate na Comisión 5ª polo trámite de
urxencia, sobre a reforma da Lei de inclusión social de Galiza e as medidas que debe
adoptar a Xunta de Galiza ao respecto.

XUSTIFICACIÓN DA URXENCIA
Pola importancia do asunto a tratar que atinxe persoas en situación de
vulnerabilidade.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Xunta de Galiza anunciou o 26 de maio de 2021 que o “próximo trimestre”
comezaría a tramitación da reforma da Lei de inclusión social de Galiza na que, dicía,
“leva meses traballando”.
Rematou 2021 e nada máis se soubo da devandita reforma, alén dun novo
anuncio que fixa para 2022 a proposta dunha nova normativa, en palabras do presidente
CSV: BOPGDSPG-XVhuPxHEX-7
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da Xunta de Galiza no acto de presentación pública da Axenda Social Única.
O impulso dunha reforma da Lei de inclusión social de Galiza para a adaptar:
a) Á nova realidade normativa do Estado español, especialmente logo da
creación do Ingreso Mínimo Vital (IMV). Cómpre lembrar que a RISGA é a día de
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hoxe incompatíbel con calquera outra prestación económica o que está a provocar
graves prexuízos a persoas beneficiarias de ambas as dúas prestacións por mor das
demoras na tramitación do IMV.
b) Á nova realidade socioeconómica. Actualmente o feito de ter un emprego
(mesmo unha pensión de xubilación) non significa contar con ingresos suficientes que
garantan condicións de vida dignas.
c) Ligado aos dous puntos anteriores, superar os déficits e problemáticas que
carrexa a RISGA desde a súa creación.
Estas mudanzas son unha demanda das entidades do terceiro sector de acción
social e tamén do BNG. De feito, o anuncio da conselleira de Política Social de que a
lexislación galega de 2013 se reformaría produciuse en resposta a unha pregunta
formulada polo noso grupo logo de coñecerse as reclamacións económicas que a Xunta
de Galiza estaba a dirixir a persoas usuarias da RISGA por incompatibilidade co IMV.
Porén, transcorrido case un ano, o Goberno galego non impulsou ningunha
modificación legal e fala de que “previsiblemente” se producirá ao longo de 2022.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate na Comisión 5ª polo trámite de urxencia:

CSV: BOPGDSPG-XVhuPxHEX-7
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“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a impulsar de maneira inmediata e en
diálogo coas entidades sociais que traballan na loita contra a pobreza e a exclusión
social, a reforma da Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galiza
contemplando, como mínimo, as seguintes cuestións:
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1. A complementariedade da RISGA con outras prestacións económicas, tamén
as pensións de xubilación.
2. A ampliación das persoas beneficiarias desta prestación económica incluíndo
todas as persoas maiores de idade que non conten con ingresos suficientes para garantir
unhas condicións de vida dignas.
3. A creación de dúas modalidades de prestación:
a) a renda mínima de inclusión social e laboral, dirixida a aquelas persoas que
non dispoñan de ingresos procedentes de rendas do traballo e cuxo nivel de ingresos
non chegue ao mínimo para facer fronte aos gastos asociados ás necesidades básicas.
Esta prestación estará suxeita a un convenio de inclusión social e laboral.
b) a renda complementaria de ingresos do traballo, dirixida a aquelas persoas ou
unidades de convivencia que, dispoñendo de ingresos procedentes do traballo, contan
cun nivel mensual de ingresos insuficientes para facer fronte aos gastos asociados ás
necesidades básicas.
4. A creación dunha prestación complementaria de vivenda, entendida como un
complemento a calquera das modalidades anteriores dirixido a cubrir as necesidades
relacionadas coa vivenda ou aloxamento habitual das persoas titulares das devanditas
prestacións.

CSV: BOPGDSPG-XVhuPxHEX-7
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5. A fixación das contías das prestacións económicas en función do Salario
Mínimo Interprofesional (SMI).
Así mesmo, o Parlamento insta a Xunta de Galiza a dirixirse ao Goberno
español para lle reclamar a transferencia a Galiza da xestión do Ingreso Mínimo Vital
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no presente ano, de acordo co previsto na disposición adicional cuarta do Real Decretolei 20/2020, de 29 de maio.”

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Iria Carreira Pazos na data 10/01/2022 12:19:21

María Montserrat Prado Cores na data 10/01/2022 12:19:30
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Olalla Rodil Fernández na data 10/01/2022 12:19:40
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Montserrat Prado Cores, Iria Carreira Pazos e Olalla Rodil
Fernández, ao abeiro do disposto nos artigos 160 e 98 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Proposición non de lei para debate na Comisión 5ª polo trámite
de urxencia, relativa á necesidade de que a Xunta rectifique a decisión de restrinxir a
atención sanitaria en 14 centros de saúde da área sanitaria de Vigo, e as medidas a tomar
para garantir a atención sanitaria a toda a poboación.

XUSTIFICACIÓN DA URXENCIA
A urxencia vén motivada pola necesidade de que o Parlamento se posicione
canto antes sobre a situación da atención primaria na área sanitaria de Vigo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Coa decisión que ven de tomar a Xunta de Galiza de restrinxir a actividade
asistencial e deixala reducida a casos COVID e urxencias en 14 centros de saúde da área
sanitaria de Vigo, que co mesmo criterio podería estender a centos ao longo de todo o
país, certifica a situación de colapso na que se atopa a Atención primaria que levamos,
CSV: BOPGDSPG-XVhuPxHEX-7
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xa non meses, senón anos denunciando, e que pretendeu agochar, creando un relato
fraudulento de que eran problemas puntuais.
Unha decisión que non podemos máis que cualificar de inaceptábel porque:
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•

Significa deixar a miles de persoas sen dereito a asistencia sanitaria, con

risco para a súa saúde, porque as patoloxías aínda que non sexan de gravidade precisan
de atención para que non se agraven e porque a xente non pode aguantar durante días ou
semanas, doentes crónicos que se poden descompensar: persoas hipertensas, diabéticas,
con cardiopatías, problemas renais... Non podemos volver aos diagnósticos tardíos.
•

Só vai saturar aínda máis os PACs e os servizos de urxencias hospitalarias

xa ou límite.
•

Foi tomada sen sequera comunicarllo aos representantes dos traballadores,

nunha nova mostra de desconsideración, falta de respecto, polo seu traballo e entrega.
•

Chove sobre mollado, a situación da área sanitaria de Vigo, de novo á

cabeza de Galiza en deterioro e falta de recursos.
A Atención primaria está exhausta tras anos de facer de trincheira do sistema
sanitario.
A Atención primaria, baseada na proximidade, na accesibilidade, na relación
directa profesionais-doentes e na continuidade da asistencia está en risco. O PP ten feito
saltar polos aires os seus alicerces.
Esta situación non é sobrevida, imprevista, achacábel a esta sexta onda da
pandemia, senón que é consecuencia das políticas sanitarias que o PP con Núñez Feixóo
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REXISTRO-4FPSjWPef-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

á fronte leva 12 anos aplicando.
Unha situación que a pandemia non fixo máis que aflorar con toda crueza. A
improvisación e a falta de planificación que ten caracterizado ao Goberno de Núñez
Feixóo durante toda a pandemia volve pórse de manifesto.
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A degradación progresiva da AP é a consecuencia das decisións políticas que foi
tomando, baseada no desmantelamento da Sanidade Pública. 12 anos de recorte do
orzamento, de xubilacións das/os profesionais sen proceder á súa substitución. Como
exemplo entre 2012 e 2017 xubiláronse 331 médicos de Atención primaria e só se
repuxeron 221, 110 menos en 5 anos, a partir de aí a Xunta deixou de facilitar datos, ao
igual que de 175 xubilacións de pediatras só se repuxeron 96.
A previsión é que nos vindeiros catro anos se xubilen 400 médic@s de familia,
arredor do 15% do cadro actual, sen que haxa ningunha garantía de relevo, na
actualidade xa hai máis de 50 cupos sen cubrir.
Unha situación que vimos denunciando, advertindo do que ía acontecer,
demandando medidas, topándonos, ao igual que os miles de persoas que se teñen
mobilizado e os profesionais co muro do PP, que se ten negado a escoitar as voces de
alarma.
A situación de colapso é máis que patente e o descontento non fai máis que
medrar, non queda ninguén por facer pública a alarma, a preocupación e o malestar pola
situación.
Pola falta de persoal, pola falta de presencialidade, polo cansazo e escaseza de
profesionais e a falta de perspectivas de mellora.
Profesionais que están abandonando porque non queren traballar sen manter
CSV: BOPGDSPG-XVhuPxHEX-7
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unha calidade mínima, sen poder atender ben aos doentes, que marchan fora, á privada
ou solicitan excedencias. Facultativos de Familia e Comunitaria que non queren
traballar exercendo a súa especialidade nesta Atención primaria saturada.
Voces de alarma pola constatación de que este deterioro é terreo aboado para o
medre da sanidade privada.
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O PP non só non toma nota, senón que moi ao contrario está aproveitando a
pandemia para acelerar a súa política de deterioro da sanidade pública para garantir o
negocio da privada.
Algún exemplo para verificar esta constatación:
O primeiro é que cando sería precisa unha auténtica aposta pola Atención
primaria para sacala do colapso no que se atopa, o orzamento para 2022 aínda é máis
baixo que no ano 2021, 2 millóns de euros menos, 47 millóns de euros menos que no
2009, hai 12 anos, que de aplicarlle o IPC, serían máis de 277 millóns de euros menos.
O segundo é que non rectifica a súa política laboral de precariedade e
temporalidade, senón que non fai máis que empeorar as condicións laborais das/dos
profesionais. Obrigar aos profesionais a traballar sen descanso, intersubstitucións,
prolongar xornada, non poder gozar de días libres, vacacións...)
O terceiro é non facer nada para reter @s profesionais que rematan a súa
formación. Un estudo realizado por “precarios pola atención primaria” conclúe que dos
médicos de familia que remataron o MIR de Familia e Comunitaria nos últimos 5 anos
arredor de 400, só a metade están traballando en atención primaria, e o máis grave é que
cada ano a porcentaxe baixa, porque optan por outras oportunidades laborais onde se
lles valora e respecta.
O cuarto non tomar ningunha medida para aumentar os cadros de persoal con
CSV: BOPGDSPG-XVhuPxHEX-7
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novas categorías, nin activar as carteiras de servizo para que cada categoría profesional
poida actuar con autonomía e @s doentes acudir a cada un deles directamente.
Se falla a atención primaria, o fallo esténdese a todo o sistema. A este ritmo de
deterioro estamos a un paso do colapso xeneralizado.
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A necesidade de fortalecemento da atención primaria non permite máis demoras.

Teñen que deixar de botar balóns fóra, teñen que exercer de Goberno e tomar
medidas, por esta razón o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego presenta a
seguinte proposición non de lei para debate na Comisión 5ª polo trámite de urxencia:
“O Parlamento Galego insta á Xunta de Galiza a:
1.- Rectificar de inmediato a decisión de restrinxir a actividade asistencial e
deixala reducida a casos COVID e urxencias en 14 centros de saúde da área sanitaria de
Vigo (Navia, Nicolás Peña, Beiramar, Casco Vello, Matamá, O Rosal, A Guarda, Oia,
O Porriño, Ponteareas, Tomiño, e Teis, Cangas e Moaña no horario de tarde) e poñer en
marcha todas as medidas para garantir a atención sanitaria en canto o precisen a todas as
persoas adscritas a estes centros de saúde.
2.- Cambiar o actual modelo fracasado de atención primaria por un baseado en
equipos multidisciplinares de profesionais, en número suficiente e con estabilidade
laboral para poder atender en condicións as demandas da poboación. Para acadar este
obxectivo ínstase a tomar as seguintes medidas:
a) Aumentar o orzamento destinado á atención primaria até chegar ao 25%
b) Realizar no prazo máximo de seis meses un Plan de Ordenación de Recursos
CSV: BOPGDSPG-XVhuPxHEX-7
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Humanos que permita coñecer a situación real do cadro de persoal e establecer, as
ratios axeitadas para ofrecer unha calidade asistencial digna, rematar coa precariedade
na contratación, e convocar a totalidade das prazas vacantes.
c) Rematar coa política de precariedade e explotación na contratación e posta en
marcha dun plan de retorno e captación de profesionais, ofertando contratos dignos e
5
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estábeis, para evitar que sigan marchando profesionais ben cara a privada ou o
estranxeiro.
d) Incorporación á Carteira de Servizos de atención primaria novas categorías
imprescindíbeis para prestar unha atención integral e descolapsar as listas de espera:
persoal de psicoloxía e farmacia clínica, terapeutas ocupacionais, logopedas,
traballadoras sociais, podólogos, nutricionistas.
e) Poñer en funcionamento as carteiras de servizo de cada categoría profesional,
que recoñezan o seu mapa de competencias e poidan traballar con autonomía e @s
doentes poidan pedir cita directamente.
f) Contratar a tod@s @s profesionais precis@s para garantir a atención sen
demoras ás persoas que precisan pórse en contacto cos centros de saúde tanto presencial
como telefonicamente.
g) Facilitar o acceso a probas diagnósticas directamente.
h) Modificación do Decreto que regula as Areas Sanitarias e os Distritos
Sanitarios para:
-crear unha estrutura de xestión da atención primaria con capacidade de
decisión,
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-orzamentaria e de recursos humanos.
3.- Aprobar medidas que garantan a presenza e estabilidade de profesionais nas
prazas de difícil cobertura:
a) Elaboración dun catálogo no que se definan e cuantifiquen estas prazas
b) Determinación do proceso de cobertura
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c) Medidas que recoñezan a labor dos profesionais nestas prazas: incentivos
económicos, máis valor a servizos prestados...”

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 10/01/2022 13:25:52

Iria Carreira Pazos na data 10/01/2022 13:25:55
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María Montserrat Prado Cores na data 10/01/2022 13:26:07
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG) solicita a
seguinte corrección de erros no documento con número de rexistro 26843:
Onde dí:
“XUSTIFICACIÓN DA URXENCIA
A urxencia vén motivada polos últimos acontecementos de bloqueo da situación
de Alcoa San Cibrao e as súas repercusións para Galiza.”

Debe dicir:
“XUSTIFICACIÓN DA URXENCIA
A urxencia vén motivada pola necesidade de que o Parlamento se posicione
canto antes sobre as medidas para salvar a Atención Primaria.”
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Santiago de Compostela, 30 de decembro de 2021

Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Portavoz s. do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:
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Olalla Rodil Fernández na data 30/12/2021 10:29:02
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Montserrat Prado Cores Olalla Rodil Fernández e Iria Carreira
Pazos, ao abeiro do disposto nos artigos 160 e 98 do Regulamento da Cámara, presenta
a seguinte Proposición non de lei para debate na Comisión 5ª polo trámite de
urxencia.

XUSTIFICACIÓN DA URXENCIA
A urxencia vén motivada polos últimos acontecementos de bloqueo da situación
de Alcoa San Cibrao e as súas repercusións para Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Atención Primaria está exhausta tras anos de facer de trincheira do sistema
sanitario, situación que a pandemia veu a tensionar máis e máis, até situala nunha
agonía permanente.
A Atención Primaria, baseada na proximidade, na accesibilidade, na relación
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directa profesionais-doentes e na continuidade da asistencia está en risco. O PP ten feito
saltar polos aires os seus alicerces.
A degradación progresiva da AP é a consecuencia das decisións políticas que foi
tomando. Unha política baseada no desmantelamento da Sanidade Pública, doce anos
continuados de xubilacións das/os profesionais sen proceder á súa substitución, de
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contratación en precario, de recortes

nos

orzamentos, de desmantelamento das

estruturas directivas para secundarizala a respecto da hospitalaria, de soberbia sen
escoitar as/os profesionais que denunciaban esta situación, e que esixían poder traballar
en condicións dignas, negándose a incorporar novos profesionais á atención primaria
para garantir unha atención sanitaria integral. Doce anos de populismo xestionando a
sanidade con titulares de prensa.
A situación de colapso é máis que patente e o descontento non fai máis que
medrar, non queda ninguén por facer pública a alarma, a preocupación e o malestar pola
situación.
Voces de alarma pola falta de persoal, pola falta de presencialidade, polo
cansazo e escaseza de perspectivas de mellora.
Profesionais que están abandonando porque non queren traballar sen manter
unha calidade mínima, sen poder atender ben aos doentes, que marchan fora, á privada
ou solicitan excedencias. Facultativos de Familia e Comunitaria que non queren
traballar exercendo a súa especialidade, en Atención Primaria.
Alarma pola redución de cadros de persoal, tensionados permanentemente, en
moitos casos sen relevo, que deixan a centros de saúde cunha mínima porcentaxe d@s
profesionais e a concellos enteiros, ou barrios urbanos sen profesionais para atender á
poboación durante días enteiros. Falta de atención que aumenta gravemente a presión
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nos servizos de urxencias, poñendo en risco tamén a súa operatividade.
Voces de alarma pola constatación de que este deterioro é terreo aboado para o
medre da sanidade privada.
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O PP non só non toma nota, senón que moi ao contrario está aproveitando a
pandemia para acelerar a súa política de deterioro da sanidade pública, de non repoñer
profesionais, sumíndoa nun pozo máis e máis profundo, e os orzamentos para o ano
2022 son un claro exemplo.
Non hai unha estratexia que permita normalizar a Atención Primaria, que non é
o mesmo que volver á situación previa á pandemia, de axendas interminábeis e
masificación, senón que permita dispoñer d@s profesionais, recursos e capacidade de
tomar decisións, que permitan atender todas as necesidades e demandas da poboación,
unha atención sanitaria de calidade.
Se falla a Atención Primaria, o fallo esténdese a todo o sistema. A este ritmo de
deterioro estamos a un paso do colapso xeneralizado, a necesidade de fortalecemento da
Atención Primaria non permite máis demoras.

Por estas razóns o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego presenta a
seguinte proposición non de lei para debate na Comisión 5ª polo trámite de urxencia:
“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a:
1.- Normalizar a asistencia en Atención Primaria:
a) Atención presencial para o 100% das persoas que o precisen e soliciten, con
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todas as medidas hixiénicas e sanitarias que garantan un entorno seguro.
b)

Limitar

as

consultas

telefónicas

ou

telemáticas

a

actividades

complementarias.
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c) Reapertura de todo os consultorios existentes que foron pechados ao inicio da
pandemia de Covid-19.
d) Garantir a atención telefónica sen demoras, co aumento e mellora da rede,
dotación do número de profesionais precisos para responder ao aumento exponencial da
demanda.
2.- Aumentar o orzamento até chegar ao 25% na presenta lexislatura.
3.- Modificación do Decreto que regula as Areas Sanitarias e os Distritos
Sanitarios para crear unha estrutura de xestión da Atención Primaria con capacidade de
decisión, orzamentaria e de recursos humanos.
4.- Poñer en funcionamento de inmediato as axendas con procesos finalistas de
cada profesional, que recoñezan o mapa de competencias de cada categoría.
5.- Incorporación á Carteira de Servizos de Atención Primaria de categorías
imprescindíbeis para prestar unha atención integral e descolapsar as listas de espera:
persoal de psicoloxía e farmacia clínica, terapeutas ocupacionais, logopedas,
traballadoras sociais, ópticos-optometristas, podólogos, nutricionistas...
6.- Rematar coa política de precariedade e explotación na contratación e posta
en marcha dun plan de retorno e captación de profesionais, ofertando contratos dignos e
estábeis, para evitar que sigan marchando profesionais ben cara a privada ou o
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estranxeiro.
7.- Elaborar con urxencia o Plano de Ordenación de RRHH, para identificar as
necesidades de persoal de cada colectivo e proceder á súa cobertura, en todas as
categorías tanto nos centros de saúde como nos PACs.
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8.- Aprobar medidas que garantan a presenza e estabilidade de profesionais nas
prazas de difícil cobertura:
-Elaboración dun catálogo no que se definan e cuantifiquen estas prazas
-Determinación do proceso de cobertura
-Medidas que recoñezan a labor dos profesionais nestas prazas: incentivos
económicos, máis valor a servizos prestados...
9.- Facilitar o acceso a probas diagnósticas directamente.”

Santiago de Compostela, 29 de decembro de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 29/12/2021 17:35:24
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Iria Carreira Pazos na data 29/12/2021 17:35:32

CSV: BOPGDSPG-XVhuPxHEX-7
REXISTRO-4DhDNNgDd-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Olalla Rodil Fernández na data 29/12/2021 17:35:40

6

97355

OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
dos deputados Luis Bará Torres e Manuel Lourenzo Sobral e da deputada Rosana
Pérez Fernández, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para debate na Comisión 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Xunta de Galicia, a través de Portos de Galicia, iniciou en 2011 a tramitación
dun proxecto para a dragaxe e rexeneración da bancos marisqueiros no río Lérez e no
fondo da ría de Pontevedra, nun treito de aproximadamente 4,3 km entre o Clube Naval
e Os Praceres, no que está previsto retirar aproximadamente 330.000 toneladas de lamas
e outros sedimentos. O custo estimado do proxecto é de máis de 3 millóns de euros.
Despois de máis de10 anos de tramitación, o proxecto aínda non se fixo
realidade. A finais do ano 2016, o daquela presidente de Portos de Galicia reuniuse co
alcalde de Pontevedra e cos portavoces dos grupos municipais para informalos das
características do proxecto e dos prazos estimados para a súa realización. Naquela
xuntanza, o responsábel de Portos informou da previsión de licitación do proxecto a
comezos de 2018.
En xaneiro de 2017, o DOG publicou o anteproxecto da dragaxe e o estudo de
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impacto ambiental e abriuse o período de exposición pública para a presentación de
alegacións. En relación co impacto ambiental das obras, as confrarías manifestaron a
súa discrepancia coa previsión de depositar máis de 221.000 toneladas de sedimentos ao
oeste da illa de Tambo e nos bancos marisqueiros ente Campelo e Combarro. Demandan

1

97356

OFICINA PARLAMENTAR

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

a modificación desta parte do proxecto, de maneira que os sedimentos se depositen en
mar aberto, fóra das augas da ría de Pontevedra.
No mes de abril de 2019, Portos de Galiza anunciou a intención de cambiar a
zona de vertido dos depósitos, trasladándoa ao exterior da ría. Mais non houbo noticias
sobre a modificación do proxecto, sobre o orzamento e sobre o prazo para levalo a cabo.
A comezos de xuño de 2019, Portos fixo pública a través dun medio de comunicación a
intención de trasladar os depósitos a un punto de vertido situado na ría de Arousa, nas
proximidades da illa de Sálvora, proposta que suscitou o rexeitamento unánime do
sector pesqueiro e marisqueiro da ría de Arousa.
No mesmo mes de xuño, o parlamento de Galiza aprobou unha proposición non
de lei na que se insta a Xunta á elaboración, conforme a normativa vixente e ás
directrices existentes respecto deste tipo de actuacións, dunha proposta alternativa e
sustentable para o depósito de materiais procedentes do dragado do río Lérez, de tal
forma que se garante que estes non afectarán a ningunha das rías galegas, en especial á
ría de Arousa.
Malia este acordo, tanto a conselleira do Mar como a directora de Portos de
Galicia seguen defendendo publicamente a proposta de depositar os lodos na ría de
Arousa e desbotan a posibilidade de retiralos e tratalos en terra polo seu alto custo e
pola incidencia do tráfico de camións no centro da cidade de Pontevedra. A este
respecto, a presidenta de Portos falou da necesidade de que 4.000 camións pasen polo
centro de Pontevedra e a conselleira elevou a cifra a 11.000.
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O 27 de abril de 2021 a directora de Portos de Galicia reuniuse coas confrarías
da ría de Pontevedra e informounas de que o proxecto sufriría un novo retraso pola
decisión do goberno central de non autorizar novos vertidos no depósito da ría de
Arousa. Para o BNG esta declaración constitúe unha burla, unha provocación e un
insulto a todas as institucións e entidades que levan una década demandando este
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proxecto fundamental para a rexeneración do fondo da ría e da canle do Lérez, para
favorecer a navegabilidade do río e para garantir a operatividade do porto deportivo de
Pontevedra. En realidade, máis ben parece unha nova escusa do goberno galego para
non facer un proxecto que leva sendo adiando desde fai máis de unha década.

Por todo isto, formúlase a seguinte proposición non de lei para o debate na
Comisión 2ª:
“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a
1. Impulsar no presente ano 2022 o proxecto de dragaxe do río Lérez, tomando
como referencia o acordo parlamentar unánime de xuño de 2019.
2. En consecuencia co anterior, realizar durante o primeiro trimestre de 2022 un
estudo e unha proposta para a retirada e tratamento en terra dos lodos procedentes da
dragaxe da canle do río Lérez que pola súa potencial carga contaminante ou prexudicial
non sexan susceptíbeis de ser utilizados para a rexeneración doutras zonas da ría.”

Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2021

Asdo.: Manuel Lourenzo Sobral
Rosana Pérez Fernández
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Deputado e deputada do G.P. do BNG
Luis Bará Torres
Portavoz s. do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 27/12/2021 12:27:52

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 27/12/2021 12:28:00
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Rosana Pérez Fernández na data 27/12/2021 12:28:09
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, e por iniciativa
das deputadas e deputados Borja Verea Fraiz, Marta Nóvoa Iglesias, Cristina Sanz
Arias, José Antonio Armada Pérez, Adrían Pardo López, Miguel Ángel Tellado
Filgueira e Moisés Rodríguez Pérez, ao abeiro do disposto nos artigos 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte
Proposición non de Lei para o seu debate en Comisión 6ª Industria, Enerxía,
Comercio e Turismo.
Exposición de motivos:
O Xacobeo 21·22 debe ser un poderoso motor de recuperación socioeconómica para
Galicia que aproveite os recursos de cada lugar para achegar riqueza a todo o
territorio. Todo isto, impulsando a cohesión e primando a sustentabilidade, a
excelencia, a calidade e a diversidade de públicos, factores que xa veñen
caracterizando ao turismo galego dos últimos anos.
Para apoiar ao sector neste obxectivo, o 17 de marzo do 2021 a Comisión 6ª Industria,
Enerxía, Comercio e Turismo do Parlamento de Galicia acordou solicitar ao Goberno
de España “a ampliación do programa de apoio ao Xacobeo 2021 mediante
desgravacións fiscais ata o 31 de decembro de 2023”. Este texto contou cos votos
favorables do PPdeG, do BNG e inexplicable abstención do PSdeG.
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Uns meses despois, o 28 de setembro de 2021, debateuse a mesma iniciativa a
instancias do Partido Popular na Comisión de facenda e función pública do Congreso
dos Deputados e resultou aprobada, desta vez, co voto favorable do PSOE.
A pesar destes acordos o Goberno do Estado non incorporou a ampliación das
desgravacións fiscais ao Xacobeo ao proxecto de Orzamentos Xerais do Estado para
2022, e mesmo de xeito totalmente incomprensible o grupo socialista e mais os grupos
políticos que apoian ao Goberno de Pedro Sánchez rexeitaron a emenda presentada
neste senso polo Grupo Popular na tramitación parlamentaria dos Orzamentos Xerais
do Estado para 2022.
O Grupo Parlamentario Popular ten presentado a mesma emenda ao proxecto de lei
pola que se modifican a Lei 38/1992, de 28 de decembro, de impostos especiais, a Lei
Parlamento de Galicia. Rúa Hórreo, 63 | 15701 Santiago de Compostela | Tel. 981 551 510
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3 de 28 de decembro, do imposto sobre o valor engadido e a Lei 9/2011, de 10 de
maio, de taxas consulares, actualmente en tramitación na Comisión de Facenda e
Función Pública do Congreso. Unha nova oportunidade na que esta demanda debe ser
atendida.
Polo exposto, O Grupo Parlamentario Popular de Galicia presenta a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en comisión:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
Solicitar ao Goberno de España que atenda á vontade manifestada tanto polo
Parlamento de Galicia como polo Congreso dos Deputados, e amplíe o programa de
apoio ao Xacobeo mediante a extensión das desgravacións fiscais ata o 31 de
decembro de 2023”.

Santiago de Compostela, 27 de decembro 2021.
Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 27/12/2021 13:41:45
Borja Verea Fraiz na data 27/12/2021 13:42:00
Marta Nóvoa Iglesias na data 27/12/2021 13:42:20
Cristina Sanz Arias na data 27/12/2021 13:42:31
José Antonio Armada Pérez na data 27/12/2021 13:42:50
Pardo López, Adrián na data 27/12/2021 13:43:12
Rodríguez Pérez, Moisés na data 27/12/2021 13:43:27
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Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 27/12/2021 13:43:36
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a
iniciativa do deputado Luis Bará Torres e da deputada Alexandra Fernández
Gómez, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para debate na Comisión 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. En Galiza existen 201 especies ameazadas, das cales 75 están en perigo
de extinción e 126 en situación vulnerábel. Tanto a Lei 42/2007 do patrimonio
natural e a biodiversidade como a Lei 5/2019 do patrimonio natural e da
biodiversidade de Galicia prevén a aprobación de plans de recuperación para as
especies en perigo de extinción e plans de conservación para as especies
vulnerábeis.
2. Logo da aprobación do Decreto 88/2007 polo que se regula o Catálogo
de Especies Ameazadas de Galicia aprobáronse os seguintes plans:
- Decreto 70/2013 polo que se aproba o plan de recuperación do
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sapoconcho común
- Decreto 75/2013 polo que se aproba o plan de recuperación da
escribenta das canaveiras.
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- Decreto 9/2014 polo que se aproba o plan de conservación da píllara das
dunas.
No ano 2013 iniciouse o procedemento de revisión do plan de
recuperación dos oso pardo transcorridos máis de 8 anos aínda non foi aprobado.
3. A Xunta de Galiza adxudicou outros plans de conservación e de
recuperación de especies ameazadas, sen que chegara a aprobarse oficialmente
coa publicación do DOG. O que pode supoñer un grave risco para as especies
vulnerábeis e en risco de extinción e un grave incumprimento do establecido na
lexislación vixente.

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a
seguinte proposición non de lei para o debate na Comisión 2ª:
“O Parlamento insta a Xunta a:
1. Presentar no parlamento no primeiro semestre de 2022 un informe de
avaliación e resultados dos plans de recuperación e conservación de especies
ameazadas actualmente en vigor: sapoconcho común, escribenta das canaveiras e
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píllara das dunas.
2. Aprobar no prazo de tres meses a revisión do plan de conservación do
oso pardo.
3. Aprobar os plans de conservación e recuperación de especies
ameazadas que aínda non contan con este instrumento de xestión, comezando por
2
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aqueles plans que xa foron adxudicados e somenténdoos á necesaria revisión
dado o tempo transcorrido desde a súa realización.”

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2021

Asdo.: Alexandra Fernández Gómez
Deputada do G.P. do BNG
Luis Bará Torres
Portavoz s. do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Alexandra Fernández Gómez na data 28/12/2021 10:04:29
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Xosé Luis Bará Torres na data 28/12/2021 10:04:33
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
dos deputados Luis Bará Torres e Manuel Lourenzo Sobral e da deputada Noa
Presas Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para debate na Comisión 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.O pasado 23 de decembro de 2021 publicouse no DOG a Resolución do 15 de
decembro de 2021 pola que se somete a información pública o parque eólico dos Cotos,
no concello de Cerdedo-Cotobade. Este acto administrativo é consecuencia do acordo
do Consello da Xunta do 21 de outubro de 2021 polo que se declara o citado parque
eólico “iniciativa empresarial prioritaria” e do acordo do 25 de outubro de 2021, da
Dirección Xeral de Planificación Enerxética, polo que se acorda a tramitación de
urxencia dos procedementos administrativos correspondentes, coa conseguinte redución
á metade dos prazos establecidos para o procedemento ordinario.
O primeiro que chama poderosamente a atención é a data na que se somete a
información pública o proxecto, en pleno nadal, e cun prazo de só quince días para a
presentación de alegacións. Todo parece indicar que se trata dunha artimaña para limitar
e dificultar a participación pública, xa que estamos a falar de documentos técnicos moi
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complexos, que suman en total máis de 3.000 páxinas. Unha participación que ademais
resulta moito máis difícil nun contexto de pandemia e polo tanto de restricións nas
reunións públicas e no acceso e consulta presencial da documentación.
Resulta chamativo que durante os dous meses transcorridos desde a declaración
de “iniciativa empresarial prioritaria” e da aprobación da tramitación de urxencia se
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oculte a información á veciñanza afectada, e despois se impoña un prazo
extremadamente breve para a información pública. Todo isto forma parte dun “modus
operandi” da Xunta para favorecer os intereses empresariais, facilitar a tramitación dos
proxectos, e dificultar a participación da veciñanza.
2. Con respecto ao proxecto, o parque dos Cotos ten unha poligonal de centos de
hectáreas nas parroquias de Viascón, Carballedo, Rebordelo, Loureiro, Borela e
Augasantas (concello de Cerdedo-Cotobade). Ten unha potencia total de 30 MW, con 6
aeroxeradores de 5 MW, e unha altura total duns 200 m sumando a envergadura do fuste
e das aspas. Ademais, inclúe a construción dunha subestación, unha liña de media
tensión, e grandes explanacións do terreo para o acceso e construción do parque.
A maiores, prevese a construción dunha liña de alta tensión através dos
concellos de Ponte Caldelas e Pontevedra até a subestación eléctrica de Ponte Sampaio.
3. Trátase a todas luces dun proxecto aberrante polas súas dimensións e polo
xeito de tramitación, de costas ás comunidades locais e á veciñanza das zonas afectadas.
Na práctica constitúe un proxecto de industrialización do monte, que responde a un
modelo agresivo, depredador dos recursos naturais, que favorece os intereses lucrativos
das empresas promotoras e que vai causar graves perxuízos no territorio: na paisaxe, nos
usos tradicionais do medio, nos recursos hídricos e mananciais de abastecemento de
auga, no valor do chan incluído na poligonal, nas expectativas como zona residencial ou
turística, e na calidade de vida da veciñanza, que se verá afectada polo ruído, a intrusión
visual, a contaminación lumínica ou o efecto sombra.
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4.Tal e como se está a levar a cabo, e como se pon de manifesto neste proxecto,
o actual modelo de desenvolvemento eólico promovido pola Xunta de Galiza constitúe
un ataque ao país, ao territorio, ás persoas que viven no rural e ás garantías
democráticas fundamentais.

2

97366

OFICINA PARLAMENTAR

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

Numerosos informes e estudos de diversas entidades cuestionan a planificación
e o desenvolvemento do sector eólico que está a impoñer a Xunta. Organizacións
ecoloxistas, concellos, comunidades de montes, organizacións agrarias, plataformas
veciñais, o Observatorio Eólico Galego (UVigo) e o Consello da Cultura Galega, entre
outras entidades, advirten das eivas, das carencias e das consecuencias negativas deste
modelo e reclaman a súa paralización, así como a apertura dun proceso de diálogo e
participación para a elaboración dunha nova planificación.

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para o debate na Comisión 2ª:
“O Parlamento insta a Xunta a paralizar a tramitación do parque eólico dos
Cotos, en Cerdedo-Cotobade, e a abrir un proceso de participación e diálogo para a
elaboración dunha nova planificación do sector eólico respectuosa co medio e coas
comunidades locais, xusta, social, sustentábel, e que responda aos intereses do noso país
e da veciñanza do rural.”

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2021

Asdo.: Manuel Lourenzo Sobral
Noa Presas Bergantiños
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Deputada e deputado do G.P. do BNG
Luis Bará Torres
Portavoz s. do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa das
deputadas Montserrat Prado Cores, Iria Carreira Pazos e Olalla Rodil Fernández, ao
abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de
lei para debate na Comisión 5ª, relativa ao sistema de rastrexo de persoas positivas por
Covid 19 e os seus contactos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Diante dunha situación de extrema gravidade como a que estamos vivindo a causa
da Covid 19, o que se precisa é que o Goberno asuma responsabilidades e tome as
medidas precisas, o mellor plan de continxencia para evitar o incremento de casos é a
prevención e a contención.
Se en algo hai unanimidade é en que na loita contra a COVID-19 é vital actuar
con rapidez, detectar persoas positivas, identificalas, illalas e facer rastrexo de contactos,
sobre todo diante dunha situación de extrema gravidade como a actual cunha evidente
transmisión comunitaria, onde unha porcentaxe moi elevada dos contaxios non teñen
orixe coñecida, é preciso tomar as medidas axeitadas.
Facer ben esa labor é fundamental para parar a cadea de contaxios. Non se pode
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parar a pandemia se non se sabe onde está o virus, a clave é ser proactivxs, planificar,
anticiparse... para ir por diante do virus e non por detrás.
Por iso dende o BNG queremos mostrar a nosa preocupación coa xestión que a
Xunta está a realizar no rastrexo de positivos, máis destinada ao titular de prensa e non
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para solucionar o problema, caracterizada pola improvisación e o comportamento
errático, que poñen en risco a saúde e a vida das galegas e galegos.
Estamos nunha situación explosiva de contaxios e cunha transmisión comunitaria
descontrolada, e lamentamos que de novo non se tivera preparado o dispositivo con
anticipación, malia existir a certeza de que unha nova onda de contaxios se ía producir. A
variante Ómicron está presente en Galiza desde principios de novembro, e sábese da súa
altísima capacidade de contaxio e propagación.
Neste contexto vimos de coñecer que a empresa á que a Xunta lle ten adxudicado
o servizo de rastrexo publicou neste mes de decembro dous anuncios para a contratación
de persoal “debido á alta incidencia de contaxios e a necesidade de incrementar de forma
urxente os servizos de teleoperadores/as para traballar no proxecto Rastrexadores Covid”.
Ofertan un contrato de fin de semana, por un mes, cun salario bruto que apenas supera os
sete euros a hora e unha formación de catro horas no primeiro caso e de seis horas no
segundo. Os requisitos son persoal moi empático, capaz de identificar como doentes cada
unha das chamadas, habilidade para descubrir información, gran xestión da emoción, que
saiba manter a calma ante situacións de estrés...
Estas “ofertas de traballo” precario e mal pagado son un claro espello da
improvisación e a falta de planificación que ten caracterizado ao Goberno de Núñez feixó
durante toda a pandemia e que volve pórse de manifesto.
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Consideramos necesario que por parte da Xunta se facilite toda a información a
respecto

sistema de rastrexo, e por esa razón o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego presenta a seguinte proposición non de lei para debate na Comisión
5ª:
“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a:
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1.- Presentar un informe no Parlamento Galego co funcionamento do sistema de
rastrexo de persoas positivas por Covid 19 e contactos desde o inicio da pandemia
(orzamento, número de persoas e situación laboral, tipo de contrato e duración,
coordinación con atención primaria, preventiva...
2.- Activar un sistema de rastrexo propio, áxil, eficaz e eficientes co número de
persoas suficiente para levalo a cabo, con formación e con contratos dignos.”

Santiago de Compostela, 30 de decembro de 2021

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

Asinado dixitalmente por:
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A Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
das deputadas e deputados, Teresa Egerique Mosquera, José Manuel Balseiro
Orol, Begoña Freire Vázquez, Ana Belén García Vidal, Manuel Santos Costa,
Elena Suárez Sarmiento e Daniel Vega Pérez, ao abeiro do disposto no artigo 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte
proposición non de lei para o seu debate na Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo.
Exposición de motivos
Galicia é consciente de que un dos retos fundamentais e claves no futuro do cuarto
sector da economía é o de avanzar cara a unha produción de alimentos pesqueiros
neutra en carbono.
Un reto importante porque, a pesar de ter unha menor pegada de carbono con respecto
á consecución doutras proteínas, de que o mar é un sumidoiro de carbono clave no
planeta, e de que sofre os efectos do cambio climático (como na variación da
distribución das especies), a sociedade demanda avances na consecución dunha
transición enerxética sostible, competitiva e asumible.
É importante por canto o combustible ten un carácter vital na realización da actividade,
sendo un elemento crave nos custos e máis dado que o prezo elevouse un 45% desde
principios de ano e un 120% desde maio de 2020.
É importante por canto a evolución do sector pasa por esa transición enerxética, na que
se deben aproveitar todas as alternativas de apoio, fundamentalmente os fondos Next
Generation, onde, na área da industria marítimo-pesqueira, expuxéronse sete
iniciativas empresariais que supoñen un investimento de máis de 550 M€ e a creación
de 1.000 postos de traballo. De feito, dúas delas envórcanse coa definición e a
implantación de proxectos neste área.
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E é importante por canto se demanda ao Goberno Central que conte co sector nos
apoios que se presten ao proceso de descarbonización; cuestión que levou a solicitarlle
a súa inclusión na "Folla de ruta do hidróxeno: Unha aposta polo hidróxeno renovable".
Galicia quere atender á demanda da descarbonización e aplicar a transición enerxética
dunha forma xusta, equilibrada e asumible. É por iso que vai acometer todas as
actuación que sexan necesarias para abordar a loita contra o cambio climático,
atendendo, de forma particular no caso do sector marítimo-pesqueiro, a dúas
cuestións: a secuencia das accións para que o sector dispoña da marxe acaída para a
súa realización e o equilibrio global das mesmas para que o sector non se vexa
Parlamento de Galicia. Rúa Hórreo, 63 | 15701 Santiago de Compostela | Tel. 981 551 510
gp-pp@parlamentodegalicia.gal
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inxustamente trabado na súa competitividade, nun exercicio da aplicación correcta do
level playing field.
Para iso débese analizar ben a interrelación desta liña de acción con outras cuestións
como a capacidade da frota, de forma que se flexibilice a normativa para dispoñer de
buques adecuados ás novas tecnoloxías e combustibles, e o mantemento do marco
equitativo de competencia, xa que este sector non pode ser o único en asumir
economicamente esta demanda socio-ambiental.
Como paradigma vinculado a esta demanda estaría a posible eliminación dos subsidios
aos combustibles no marco da Organización Mundial do Comercio. É unha proposta
especialmente inxusta para a frota de pesca costeira artesanal e que pode ser infausta
para Galicia, por canto non valora adecuadamente o baixo impacto que a obtención de
proteína mariña ten a través da pesca e a seria desvantaxe que pode orixinar para as
frotas que cumpran coas normas, profundando no desequilibrio con outras que non o
fan.
Por todo isto, o Grupo Parlamentario Popular presenta a seguinte proposición non de
lei en Comisión:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a demandar do Goberno de España:
1. Que asegure a participación do sector marítimo-pesqueiro no desenvolvemento
dunha folla de ruta tendente a unha transición enerxética xusta, equilibrada e
asumible.

2. Que defenda ante a Organización Mundial do Comercio a formulación dunha
proposta homoxénea no nivel de prezos e impositivo do combustible, antes de
proceder á retirada dos subsidios ou bonificacións.”
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Santiago de Compostela, 30 de decembro de 2021
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa da
deputada Iria Carreira Pazos e do deputado Luis Bará Torres, ao abeiro do disposto
no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para debate
na Comisión 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nos últimos anos estamos asistindo no noso País a unha verdadeira invasión de
parques eólicos. Baixo a premisa da xeración de enerxía sustentable, estanse a presentar
proxectos para a construcións de novos parques eólicos de xeito masivo e
indiscriminado. Esta situación ademais vese favorecida por unha normativa obsoleta e
permisiva coas grandes empresas, o que provoca que a poboación se atope nunha
situación de indefensión e en desigualdade de condicións á hora de contestar a estas
grandes corporacións multinacionais.
A comarca de Compostela atópase rodeada por multitude destes proxectos que
ameazan de xeito flagrante ao medio rural e á xente que vive alí e da explotación deste
medio. É o caso do que está a suceder co parque eólico de Vilartoxo, de 27MWm¡,
proxectado no concello de Val do Dubra e que supón unha ameaza para a poboación de
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varias parroquias deste concello. Este parque eólico, promovido pola empresa Green
Capital Power, viría a provocar unha importante catástrofe natural e paisaxística, tanto
polo seu impacto a nivel de superficie, mais sen dúbida polas consecuencias que tería
tamén sobre as augas do subsolo. Por unha banda, esta zona conta cun importante
afloramento de mananciais que se verían afectados no caso de efectivizarse o proxecto,
ademais de existiren numerosas captacións de auga que abastecen ás aldeas que non
1
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dispoñen de traída de auga municipal. Por outra banda, este parque suporía a afectación
severa e prexuízos irreversibles para humidais, brañas, diversos leitos innominados e
fontes. Estas consecuencias tamén implicarían unha afectación do patrimonio cultural,
ao atoparse na zona varios elementos de especial protección como mámoas, túmulos e
un petróglifo, algúns deles aínda sen catalogar, pero de grande importancia
arqueolóxica.
A maiores destas afectacións, non se pode obviar que os parques eólicos
proxectados nesta zona suporían un freo ao desenvolvemento económico e social da
localidade e do conxunto da comarca, ao limitar o aproveitamento agrogandeiro que se
podería dar (non se pode obviar a importancia que o sector primario ten na economía
local), mais tamén outros coma o cultural ou incluso o turístico atendendo ao valor
arqueolóxico e paisaxístico da contorna.
Ademais dos inconvenientes sinalados, no caso do parque eólico de Vilartoxo,
estamos ante a fragmentación e tramitación independente en varios proxectos do que
conformaría un único Plan eólico industrial. A través desta figura, ademais de axilizar e
simplificar a tramitación administrativa, tamén se diminúe a capacidade de actuación da
cidadanía ao non dar a coñecer o impacto ambiental que tería o conxunto de todas as
infraestruturas porque só someterse a exposición pública unha parte concreta de todo o
megaproxecto e durante un tempo limitado, polo que non permite coñecer a totalidade
das infraestruturas que se proxectan (demais parques e solucións de evacuación).
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Asemade, tan só se somete a exposición pública a solución de evacuación
conxunta dos parques eólicos Barrosino e Vilartoxo, promovido por Green Capital
Power, pero non a totalidade da infraestrutura común de evacuación nin os propios
parques, que foron obxecto dunha avaliación ambiental separada e independente, ao
marxe deste proxecto. Deste xeito, sométese a exposición pública e como proxecto
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independente, a evacuación da enerxía xerada en só tres parques eólicos do mesmo
grupo empresarial (parque eólico Barrosino, de 13,5 MW, parque eólico Vilartoxo, de
27,0 MW, e parque eólico Troitomil, de 30,0 MW), e eliminándose deste trámite de
exposición pública e de avaliación ambiental o resto dos proxectos de parques eólicos e
solución de evacuación conxunta e común para os parques eólicos de Vilartoxo,
Barrosino e Troitomil, mais tamén para outros 10 proxectos da zona.
Tal é a preocupación existente entre a poboación polo temor de que se cheguen a
efectivizar estes proxectos, que a corporación municipal de Val do Dubra chegou a
manifestar o rexeitamento a este parque eólico no pleno celebrado no mes de outubro.

Por todo o exposto anteriormente, o Grupo Parlamentar do BNG formula a
seguinte proposición non de lei para o seu debate na Comisión 2ª:
“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a:
1º Paralizar cautelarmente o proxecto do Parque Eólico de Vilartoxo, nos
concellos da Baña e o Val do Dubra, para evitar a destrución dunha zona de grande
valor natural, cultural e paisaxístico.
2º.- Desenvolver un estudo que permita investigar en profundidade e poñer en
valor os elementos patrimoniais existentes na zona e que aínda se atopan sen catalogar.
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3º.- Realizar unha avaliación conxunta do impacto que terá a construción e
instalación de todos os parques proxectados nesta zona ademais das liñas de evacuación
de todos eles e o resto de infraestruturas que precisen.
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4º.- Impulsar a aprobación dun novo marco legal así como dun novo plan
sectorial que conte coa participación dos axente implicados e que garanta un
desenvolvemento eólico con participación pública que sexa xusto socialmente e
respectuoso co medio natural e rural.”

Santiago de Compostela, 30 de decembro de 2021

Asdo.: Iria Carreira Pazos
Deputada do G.P. do BNG
Luis Bará Torres
Portavoz s. do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 30/12/2021 13:53:48
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu deputado
e da súa deputada, Pablo Arangüena Fernández e Paloma Castro Rey, a través do
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate na
Comisión 2ª.
Sendo a educación o instrumento máis potente para a mellora individual e social,
o noso sistema educativo (que como tal ten menos dun século de vida) debe ser
dinámico e evolucionar para dar resposta á complexidade do mundo e do propio
coñecemento que se ten del, así como á rápida transformación social que se está a
producir no século XXI.
Un dos campos nos que o noso coñecemento evolucionou con gran rapidez nas
últimas décadas e ó do medio ambiente e a ecoloxía, en paralelo co progresivo
colapso ecolóxico que foi prognosticado polo informe do Clube de Roma sobre
Os límites do crecemento (1972), sucesivamente actualizado e que se concreta na
actualidade en fenómenos como a crise climática que afronta a humanidade, a
perda acelerada de biodiversidade, a contaminación da auga e do aire, etc, etc.
A concienciación medioambiental da nosa xuventude é cada vez maior. Como
mostra, o 47 % das persoas mozas entre 14 e 29 anos considera que o cambio
climático é “o problema máis importante”, segundo o informe Juventud en
España 2020 de Injuve, fronte ao 17 % dos adultos. En contraste, existe un
amplo consenso na comunidade educativa sobre as carencias da educación
ambiental no noso país (e en moitos outros), así como sobre a súa importancia.
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Segundo o estudo La educación ambiental en el entorno familiar realizado
dentro do proxecto educativo ambiental de Ecoembes Naturaliza, o 72,7 % dos
pais e nais considera clave que se imparta educación ambiental cando escolle
centro educativo para os seus fillos, e a maioría opina que aprender valores
ambientais contribúe á mellora da formación xeral e ás capacidades,
especialmente dos máis pequenos.
O informe da UNESCO 'Aprender polo planeta', que analiza os plans educativos
e marcos curriculares de arredor de 50 países, constata que máis da metade non
fai referencia ao cambio climático e só o 19 % menciona a biodiversidade, polo
que fixa como obxectivo facer da educación ambiental un compoñente esencial
dos plans de estudio de todos os países no ano 2025. En España a nova Lei
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educativa (LOMLOE), aprobada en decembro de 2020 e que dota de máis
autonomía ás CC.AA e centros de estudo, afirma que o sistema educativo "non
pode ser alleo aos desafíos que implica o cambio climático do planeta, os centros
docentes han de converterse nun lugar de custodia e coidado do noso medio
ambiente".
Despois de que a LOMCE, aprobada en solitario polo PP en 2013, impuxese un
retroceso no eido da educación ambiental, o MITECO está poñendo en marcha
un Plan de acción de educación ambiental para a sostibilidade (PAEAS), que
recolle algúns pasos para impulsar a educación ambiental dentro dos colexios,
con seis eixos operativos e 61 accións clave a desenvolver por parte da
Administración xeral do Estado.
Finalmente, o informe da Unesco Educación para os obxectivos do
desenvolvemento sostible, considera que son necesarias “experiencias directas”
que afecten no emocional ao alumnado, sinalando que “as competencias non se
poden ensinar, senón que os alumnos adquírenas con acción, experiencia e
reflexión” e avoga por que o estudantado sexa capaz de crear en grupo “accións
innovadoras” que fomenten a sostibilidade a escala local. Nese sentido, son
múltiples as experiencias de apadriñamento ou adopción de ecosistemas que se
teñen desenvolto con éxito en centros educativos de todo o mundo.
Mentres tanto, o Goberno de Galicia limítase a fachendear da súa adhesión ao
proxecto europeo Life Evergreen with Volunteers (LEWO), que promove tarefas
de voluntariado ambiental, obviando que a educación ambiental está
practicamente ausente dos currículos dos centros docentes de Galicia.
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Por iso, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a seguinte
proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a que, dentro do ámbito de
competencias que lle outorga a lexislación educativa do Estado, implante de
xeito decidido e con carácter transversal a educación ambiental nos plans de
estudo dos distintos centros educativos de Galicia, incluíndo experiencias de
contacto directo e mellora sistemática de ecosistemas (como ríos, bosques, etc)
próximos aos centros.

Pazo do Parlamento, 30 de decembro de 2021
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Asinado dixitalmente por:
Pablo Arangüena Fernández na data 30/12/2021 11:18:56
Paloma Castro Rey na data 30/12/2021 11:19:22
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos seus
deputados, Pablo Arangüena Fernández e Luís Álvarez Martínez, a través do
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate na
Comisión 4ª.
Sendo a educación o instrumento máis potente para a mellora individual e social,
o noso sistema educativo (que como tal ten menos dun século de vida) debe ser
dinámico e evolucionar para dar resposta á complexidade do mundo e do propio
coñecemento que se ten del, así como á rápida transformación social que se está a
producir no século XXI.
Un dos campos nos que o noso coñecemento evolucionou con gran rapidez nas
últimas décadas e ó do medio ambiente e a ecoloxía, en paralelo co progresivo
colapso ecolóxico que foi prognosticado polo informe do Clube de Roma sobre
Os límites do crecemento (1972), sucesivamente actualizado e que se concreta na
actualidade en fenómenos como a crise climática que afronta a humanidade, a
perda acelerada de biodiversidade, a contaminación da auga e do aire, etc, etc.
A concienciación medioambiental da nosa xuventude é cada vez maior. Como
mostra, o 47 % das persoas mozas entre 14 e 29 anos considera que o cambio
climático é “o problema máis importante”, segundo o informe Juventud en
España 2020 de Injuve, fronte ao 17 % dos adultos. En contraste, existe un
amplo consenso na comunidade educativa sobre as carencias da educación
ambiental no noso país (e en moitos outros), así como sobre a súa importancia.
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Segundo o estudo La educación ambiental en el entorno familiar realizado
dentro do proxecto educativo ambiental de Ecoembes Naturaliza, o 72,7 % dos
pais e nais considera clave que se imparta educación ambiental cando escolle
centro educativo para os seus fillos, e a maioría opina que aprender valores
ambientais contribúe á mellora da formación xeral e ás capacidades,
especialmente dos máis pequenos.
O informe da UNESCO 'Aprender polo planeta', que analiza os plans educativos
e marcos curriculares de arredor de 50 países, constata que máis da metade non
fai referencia ao cambio climático e só o 19 % menciona a biodiversidade, polo
que fixa como obxectivo facer da educación ambiental un compoñente esencial
dos plans de estudio de todos os países no ano 2025. En España a nova Lei
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educativa (LOMLOE), aprobada en decembro de 2020 e que dota de máis
autonomía ás CC.AA e centros de estudo, afirma que o sistema educativo "non
pode ser alleo aos desafíos que implica o cambio climático do planeta, os centros
docentes han de converterse nun lugar de custodia e coidado do noso medio
ambiente".
Despois de que a LOMCE, aprobada en solitario polo PP en 2013, impuxese un
retroceso no eido da educación ambiental, o MITECO está poñendo en marcha
un Plan de acción de educación ambiental para a sostibilidade (PAEAS), que
recolle algúns pasos para impulsar a educación ambiental dentro dos colexios,
con seis eixos operativos e 61 accións clave a desenvolver por parte da
Administración xeral do Estado.
Finalmente, o informe da Unesco Educación para os obxectivos do
desenvolvemento sostible, considera que son necesarias “experiencias directas”
que afecten no emocional ao alumnado, sinalando que “as competencias non se
poden ensinar, senón que os alumnos adquírenas con acción, experiencia e
reflexión” e avoga por que o estudantado sexa capaz de crear en grupo “accións
innovadoras” que fomenten a sostibilidade a escala local. Nese sentido, son
múltiples as experiencias de apadriñamento ou adopción de ecosistemas que se
teñen desenvolto con éxito en centros educativos de todo o mundo.
Mentres tanto, o Goberno de Galicia limítase a fachendear da súa adhesión ao
proxecto europeo Life Evergreen with Volunteers (LEWO), que promove tarefas
de voluntariado ambiental, obviando que a educación ambiental está
practicamente ausente dos currículos dos centros docentes de Galicia.
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Por iso, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a seguinte
proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a que, dentro do ámbito de
competencias que lle outorga a lexislación educativa do Estado, implante de
xeito decidido e con carácter transversal a educación ambiental nos plans de
estudo dos distintos centros educativos de Galicia, incluíndo experiencias de
contacto directo e mellora sistemática de ecosistemas (como ríos, bosques, etc)
próximos aos centros.

Pazo do Parlamento, 30 de decembro de 2021
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Asinado dixitalmente por:
Pablo Arangüena Fernández na data 30/12/2021 11:17:31
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 30/12/2021 11:17:46
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Gonzalo Caballero Míguez na data 30/12/2021 11:17:59
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu deputado
e da súa deputada, Pablo Arangüena Fernández e Paloma Castro Rey, a través do
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara
presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate na
Comisión 1ª.
O artigo 8 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á
información pública e bo goberno, dispón no parágrafo segundo do seu punto 1
que se deberán publicar datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume
orzamentario de contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos
previstos na lexislación de contratos do sector público. Na páxina web de
transparencia da Xunta de Galicia, estes datos figuran ata o ano 2018, pero,
sorprendentemente, a día de hoxe, a piques de rematar o ano en curso, non
figuran os correspondentes aos anos 2019 e 2020, un retraso que lonxe de ser
puntual se repite ano tras ano.
Por iso, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a seguinte
proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a que cumpra inmediatamente o
mandato do artigo 8 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso
á información pública e bo goberno publicando os correspondentes datos
estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario de contratos adxudicados
a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do
sector público.

Pazo do Parlamento, 30 de decembro de 2021
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Asinado dixitalmente por:
Pablo Arangüena Fernández na data 30/12/2021 16:01:46
Paloma Castro Rey na data 30/12/2021 16:02:00
Gonzalo Caballero Míguez na data 30/12/2021 16:02:10
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e dos seus deputados Paloma Castro Rey, Martín Seco García e
Leticia Gallego Sanromán, a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no
artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte
proposición non de lei en Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e
Turismo.
Exposición de motivos
O goberno da Xunta de Galicia volve renderse novamente ás eléctricas, nesta
ocasión coa adaptación e ampliación do proxecto de parque eólico que a empresa
Tiraventos S.L. dispón dende o ano 2010.
No mes de outubro a Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos
Naturais declarou este proxecto como iniciativa empresarial prioritaria o que
implica a tramitación urxente, reducíndose os prazos do procedemento ordinario.
E o pasado día 24 de decembro, día de Noiteboa, o Diario Oficial de Galicia
anunciou que somete a información pública o estudo de impacto ambiental e as
solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, proxecto
sectorial e a solicitude de declaración de utilidade pública, concedendo un prazo
de 15 días para facer alegacións.
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O plan actual aspira a instalar una potencia de 30 megawatios con seis
aeroxeneradores que producirían unha potencia anual de 120.459 megawatios por
hora e cun orzamento de 20.888.394,55 euros, situaríase nos montes das
parroquias cotobadesas de Viascón, Carballedo, Loureiro, Borela e Rebordelo, e
contarían con 125 metros de altura cada un e 150 metros de diámetro de rotor.
Este proxecto inclúe a construción dunha subestación de transformación así como
unha rede de media tensión que comunicaría coa liña de derivación, que atravesa
varias parroquias do Concello de Ponte Caldelas.
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Neste momento atópase o proxecto en fase de alegacións e existe unha
preocupación por parte da veciñanza derivada do descoñecemento e da falla de
información tanto por parte do Goberno municipal como por parte da Xunta de
Galicia.
Dende o Partido Socialista apostamos polas enerxías renovables pero sempre que
se produza un equilibrio entre a instalación das mesmas e o respecto a
singularidade do noso territorio, ao medio ambiente e a calidade de vida da
veciñanza.
O Grupo Municipal Socialista de Cerdedo Cotobade, reuniuse co alcalde deste
municipio para solicitar a convocatoria dun Pleno extraordinario para tratar a
estratexia a seguir en relación a este proxecto.
Ademais vanlle pedir ao alcalde que solicite aos técnicos municipais un informe
sobre a viabilidade deste parque, e se faciliten á veciñanza os coñecementos
técnicos e os medios para poder levar a cabo unha estratexia conxunta de
alegacións como se fixo no seu día co proxecto do campo das rosas.
Dende o Grupo Parlamentario Socialista compartimos esta preocupación, e por
iso esiximos ao goberno da Xunta de Galicia que leve a cabo medidas para
corrixir este abuso.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
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O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Que informe á veciñanza afectada polo futuro parque eólico dos Cotos
sobre as características deste proxecto e como vai afectar aos mesmos.
2. Que se dirixa a Augas de Galicia co fin de que emita un informe sobre a
afectación o ríos ou regatos da zona.
3. Pactar cos concellos e comunidades rurais, un novo modelo eólico para
Galicia, que supoña unha aposta para a democratización do sector,
elaborando un novo plan sectorial eólico de Galicia, e modificando a
lexislación actual, co fin de mellorar:
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a. A transparencia da Administración autonómica na información e xestión
dos proxectos eólica.
b. Os instrumentos de participación e colaboración da Xunta de Galicia coa
cidadanía e os municipios afectados pola instalación destas infraestruturas.
c. O equilibrio nas negociacións entre persoas propietarias e promotores
eólicos.
d. As fórmulas de repercusión económica destas instalacións nos concellos e
nas comunidades rurais.
e. A defensa do patrimonio cultural e patrimonial do noso territorio e a
calidade de vida dos veciños e veciñas que se sitúan na contorna do parque
eólico, modificando a distancia mínima necesaria entre os muíños e as
vivendas, que agora son 500 metros, pero que na actualidade con muíños
que son ata 4 veces máis elevados que os que existían hai uns anos,
entendemos máis axeitado utilizar o criterio que están a aplicar moitos
países europeos de establecer a distancia mínima en relación á altura do
mastro do eólico máis próximo.
Pazo do Parlamento, 3 de xaneiro do 2022
Asdo.: Paloma Castro Rey
Martín Seco García
Leticia Gallego Sanromán
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asdo: Gonzalo Caballero Miguez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Paloma Castro Rey na data 03/01/2022 12:59:07
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Martín Seco García na data 03/01/2022 12:59:15
María Leticia Gallego Sanromán na data 03/01/2022 12:59:24
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Gonzalo Caballero Míguez na data 03/01/2022 12:59:31
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa da
deputada Noa Presas Bergantiños e dos deputados Ramón Fernández Alfonzo e
Daniel Pérez López, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 3ª, relativa ás
previsións respecto das condicións para a declaración da renda do exercicio 2021, ás
actuacións que debe impulsar a Xunta e ás que debe demandar do Estado.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A situación socioeconómica, marcada polo impacto da pandemia da covid-19, a
inflación e a evolución do mercado laboral condiciona a capacidade económica das
persoas. Nesa capacidade económica xoga un papel fundamental o cumprimento das
súas obrigas tributarias e que as normas coas que debe desenvolverse teñan un
verdadeiro carácter redistributivo ou non.
É necesario recordar que o Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas é un
tributo cedido parcialmente de carácter persoal e directo que grava a renda das persoas
físicas segundo diferentes parámetros das súas circunstancias persoais e familiares. Este
imposto ten unha importancia capital na repartición das rendas e na contribución da
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cidadanía ao sostemento dos servizos públicos.
A normativa que o regula é de carácter estatal e recóllese a través
fundamentalmente da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do imposto sobre a renda das
Persoas Físicas e de modificación parcial das leis dos Impostos sobre Sociedades sobre
a Renda de non Residentes e sobre o Patrimonio. Este texto legal ten en conta a
1
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capacidade normativa propia das Comunidades Autónomas cuxo alcance se determina
no artigo 46 da Lei 22/2008, do 18 de decembro, pola que se regulan as medidas fiscais
e administrativas do novo sistema de financiamento das Comunidades Autónomas de
réxime común e Cidades con Estatuto de Autonomía. Ao abeiro desta capacidade
normativa, as comunidades poden arbitrar deducións e diferentes beneficios.
Este reparto de competencias podería verse reformulado de negociarse un novo
sistema de financiamento, máis ao non desenvolverse este extremo, pendente desde
2014, non houbo unha actualización do marco nin Galiza defendeu máis cotas de
autogoberno baixo os mandatos de Núñez Feijoo. Tampouco se coñece, a día de hoxe,
proposta algunha por parte do goberno galego.
Para o exercicio da Renda do ano 2020 (a declarar en 2021) no uso das
competencias normativas que lle corresponden, a Xunta de Galiza aprobou, en síntese,
as seguintes deducións:
• Dedución por nacemento ou adopción de fillos/as
• Dedución por familia numerosa
• Dedución por acollemento
• Dedución por coidado de fillos menores
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• Dedución por suxeitos pasivos discapacitados, de idade igual ou superior a
sesenta e cinco anos, que precisen axuda de terceiras persoas
• Dedución por aluguer de vivenda habitual
• Dedución por gastos dirixidos ao uso de novas tecnoloxías nos fogares galegos
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• Dedución por investimento na adquisición de accións ou participacións sociais
en entidades novas ou de recente creación
• Dedución por investimento na adquisición de accións ou participacións sociais
en entidades novas ou de recente creación e o seu financiamento
• Dedución por inversión en accións de entidades que cotizan no segmento de
empresas en expansión do Mercado Alternativo bolsista
• Dedución por doazóns con finalidade en investigación e desenvolvemento
científico e innovación tecnolóxica
• Dedución por investimento en instalacións de climatización e/ou auga quente
sanitaria que empreguen enerxías renovables na vivenda habitual e destinadas
exclusivamente ao autoconsumo
• Dedución por rehabilitación de bens inmobles situados en centros históricos
• Dedución por investimento en empresas agrarias e sociedades cooperativas
agrarias ou de explotación comunitaria da terra
• Dedución da cota íntegra autonómica por determinadas subvencións e/ou
axudas obtidas a consecuencia dos danos causados polos incendios que se produciron en
Galicia durante o mes de outubro do ano 2017
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• Deducións da cota íntegra autonómica para paliar os danos causados pola
explosión de material pirotécnico que tivo lugar en Tui durante o mes de maio do 2018
• Dedución na cota íntegra autonómica por obras de mellora de eficiencia
enerxética en edificios de vivendas ou en vivendas unifamiliares
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• Dedución na cota íntegra autonómica polas axudas e subvencións recibidas
polos deportistas de alto nivel de Galiza
É de salientar que, malia as promesas electorais e no discurso de investidura,
finalmente, un ano máis, a Xunta de Galiza non arbitrou reducións para as familias
monoparentais, malia que son un dos sectores máis vulnerábeis da nosa sociedade tal e
como sinalan numerosos indicadores, como por exemplo, os informes anuais da Rede
Galega contra a pobreza.
Así mesmo, malia que algunhas das deducións incorporadas para o exercicio
2020, como a desgravación por doazóns á investigación, sinalan un dos camiños e
necesidades derivadas da pandemia do coronavirus, non é menos certo que en xeral as
deducións formuladas teñen unha adaptación insuficiente ao novo contexto que viven os
galegos e galegas.
De forma especial, cómpre sinalar a insuficiencia deste marco normativo e da
formulación concreta da Xunta de Galiza para atender e paliar mediante este exercicio
do autogoberno o impacto sobre a clase traballadora da crise económica agudizada pola
covid-19. Singularmente, a Xunta de Galiza desaproveita a oportunidade de protexer
mediante algunha dedución autonómica no IRPF aqueles traballadores e traballadoras
máis castigados pola precariedade laboral e que no ano 2021 foron afectados por un
ERTE, polo desemprego ou por varios contratos de diferentes empregadores por
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necesidade de complementar rendas moi cativas.
O impacto da pandemia da covid-19 nas capas máis vulnerábeis da sociedade
non será unha cuestión que remate no exercicio fiscal do ano 2021, senón que se
alongará nos próximos anos. Sen ir máis lonxe, 2022 será un ano marcado pola renuncia
do goberno do Estado de PSOE e Unidas Podemos a derrogar os aspectos máis lesivos
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da reforma laboral, de impacto da crise da suba dos prezos e de dificultades económicas
nun contexto de incerteza. Polo tanto, é necesario valorar o impacto das desgravacións
arbitradas para o exercicio 2020 e tomar medidas para adaptar as desgravacións do ano
2021 ás necesidades sociais.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate na Comisión 3ª:
“O Parlamento Galego insta a Xunta de Galiza a:
1. Comprometer a elaboración dun estudo sobre o impacto da súa política fiscal
e dos efectos do exercicio da súa capacidade normativa no Imposto sobre a Renda das
Persoas Físicas nos sectores máis precarios e castigados da sociedade galega.
2. Impulsar as modificacións oportunas no exercicio da súa capacidade
normativa no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas para estabelecer unha
dedución autonómica no IRPF para aqueles traballadores e traballadoras máis
castigados pola precariedade laboral, afectados por un ERTE ou polo desemprego co
obxectivo de evitar un agravio e empeoramento das súas condicións de vida.
3. Demandar do goberno do Estado a modificación do artigo 96.3.a) 1º da Lei
35/2006, do 28 de novembro, do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas para
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aumentar o límite a 22.000 euros anuais, se a suma das cantidades percibidas do
segundo e restantes pagadores, por orde de contía, non supera no seu conxunto a
cantidade de 8.000 euros anuais.”
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Santiago de Compostela, 4 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Daniel Pérez López na data 04/01/2022 10:12:34
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa da
deputada Noa Presas Bergantiños e dos deputados Ramón Fernández Alfonzo e
Daniel Pérez López, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 3ª, relativa ao
impacto económico e laboral en Galiza da xeración de enerxía eólica e ás medidas que
debe impulsar a Xunta de Galiza para evitar a constante perda de emprego por peches e
deslocalizacións das empresas do sector.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Un semestre máis, os últimos datos de Red Eléctrica de España certifican o
papel de potencia enerxética de Galiza. Galiza exportou no primeiro semestre de 2021 o
35% da electricidade producida, superando en máis de 8% a enerxía xerada no mesmo
período do pasado exercicio. Ao mesmo tempo, cómpre sinalar que se confirma a
tendencia de 2020 sobre a xeración de orixe renovábel, que segue en aumento até
superar en 26% o consumo interno do país.
Porén, esta situación de potencia contrasta co reducido retorno económico que
ten no noso país e con graves procesos de destrución de emprego. No marco da
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profunda crise industrial que vive Galiza observamos como malia non ter xerado nunca
tanta enerxía eólica e experimentar un boom de solicitudes de novos parques, destrúese
e deslocalízase emprego, como o caso de Siemens Gamesa e, máis recentemente, Vestas
na Mariña.
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Así mesmo, vemos como diferentes informes, como os elaborados polo
Observatorio eólico da Vigo, alertan do reducido retorno para persoas e comunidades
propietarias así como para as entidades municipais. Neste sentido, é necesario tamén
sinalar como a recadación do canon eólico non para de baixar, ademais de ser un
modelo eivado.
Este é o resultado dun modelo que renunciou á participación e á planificación
pública e que non impulsa medidas como a esixencia de que unha compoñente mínima
sexa de fabricación galega, que non destina recursos á vinculación co sistema innovador
e que tampouco esixe o desenvolvemento de Plans industriais asociados aos novos
parques.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate na Comisión 3ª:
“O Parlamento Galego insta a Xunta de Galiza a impulsar medidas para garantir
o retorno económico e a localización de emprego e actividade industrial apostando polas
seguintes medidas no ámbito enerxético e singularmente eólico:
1. Desenvolver as actuacións oportunas para impulsar a participación pública do
sector enerxético renovábel con medidas que garantan o control efectivo da Xunta de
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Galiza no novo modelo enerxético galego a través dunha empresa pública galega de
enerxía con funcións de xestión e planificación, que incorpore os activos hidráulicos
que se poden rescatar para o sistema público e novas instalacións (eólica, fotovoltaica,
hidróxeno...) nas que a Xunta participe total ou parcialmente.
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2. Realizar as modificacións legais oportunas para dar rango de lei ao impulso
de Plans de Desenvolvemento Industrial asociados ás novas instalacións eólicas e
enerxéticas do noso país. Entre outras, estabelecer medidas para que as autorizacións de
novos parques eólicos se vinculen a proxectos industriais que xeren riqueza e emprego
no país e favorecer que unha parte dos compoñentes sexan fabricados en Galiza.
3. Impulsar, con financiamento propio e procurando a inxección de fondos
europeos e do goberno central, programas de innovación e investigación enerxética que
permitan apostar polo incremento do valor engadido.
4. Desenvolver as modificacións legais oportunas para dar rango de lei á
vinculación das axudas e do financiamento público con cláusulas de compromiso de
non deslocalización de forma que as medidas de apoio económico arbitradas revertan no
desenvolvemento económico e social de Galiza.”

Santiago de Compostela, 4 de xaneiro de 2022

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Ramón Fernández Alfonzo
Daniel Pérez López
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Deputada e deputados do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa da
deputada Noa Presas Bergantiños e dos deputados Iago Tabarés Pérez-Piñeiro,
Ramón Fernández Alfonzo e Daniel Pérez López, ao abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate
na Comisión 3ª, relativa ás actuacións do goberno galego para defender a soberanía
financeira e política de Galiza diante da inxerencia ao autogoberno que supón a
aprobación da Lei 11/2021, de 9 de xullo, de medidas de prevención e loita contra a
fraude fiscal.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A aprobación da Lei 11/2021, de 9 de xullo, de medidas de prevención e loita
contra a fraude fiscal, de transposición da Directiva (UE) 2016/1164, do Consello, de 12
de xullo de 2016, pola que se estabelecen normas contra as prácticas de elisión fiscal
que inciden directamente no funcionamento do mercado interior, de modificación de
diversas normas tributarias e en materia de regulación do xogo trae canda si unha
fragrante vulneración do dereito civil galego e do autogoberno do noso país. Durante a
tramitación foron moitas as voces que alertaron da tremenda confusión na que o
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goberno central estaba a incorrer e o propio Parlamento Galego pronunciouse
maioritariamente, aínda que a diferenza de ocasións anteriores non de forma unánime,
contra dita vulneración.
Así as cousas, en xuño de 2021 a Comisión Superior de Dereito Civil alertaba
dos efectos dos cambios normativos. Na mesma liña, o pasado mes de xullo a Xunta de
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Galiza avanzaba en sede parlamentar novamente, en palabras de Valeriano Martínez,
conselleiro de Facenda, que estaba a estudar as vías legais oportunas para defender ante
os tribunais os dereitos e os intereses de todos os galegos e galegas.
En setembro de 2021 coñecíase pola prensa que o goberno central, a través do
Ministerio de Política Territorial accedía a iniciar negociacións coa Xunta de Galiza
para resolver as discrepancias existentes.
En novembro de 2021 publicábase no Diario Oficial de Galiza o acuerdo da
Comisión Bilateral, punto de partida para a creación dun grupo de traballo.
Con independencia das fondas discrepancias que este Grupo Parlamentario ten
co Grupo de goberno e coa política fiscal da Xunta de Galiza respecto da imposición no
ámbito das transmisións e do patrimonio, resulta a todas luces inxusto considerar que
realizar un acto lexítimo segundo o Dereito Civil Galego e respectando as normas
tributarias propias, sexa unha práctica de evasión fiscal. Trátase dun debate diferenciado
e é evidente que, de manterse o texto actual, malia a lixeira mellora producida durante a
súa tramitación, vai supor un grave prexuízo para moitos e moitas galegas, máis aínda
nun momento de crise económica onde o uso dos bens que posúen as familias para saír
adiante é máis do que esperábel.
Ademais destas cuestións, é necesario que Galiza defenda o seu autogoberno e
rexeite a inxerencia do Estado neste ámbito e desafortunadamente Galiza conta cunha
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ampla experiencia na que o diálogo co goberno central non funcionou, como foi o caso
do IVE de 2017, e foi preciso recorrer á vía xudicial.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate na Comisión 3ª:
“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a, no caso de non obter resultados
do grupo de traballo co goberno central no primeiro semestre de 2021, emprender
accións xudiciais para defender os intereses do noso país diante da inxerencia que supón
a aprobación da Lei 11/2021, de 9 de xullo, de medidas de prevención e loita contra a
fraude fiscal respecto do dereito civil propio, das competencias propias e do
autogoberno económico.”

Santiago de Compostela, 4 de xaneiro de 2022

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Ramón Fernández Alfonzo
Daniel Pérez López
Deputada e deputados do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
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Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 04/01/2022 11:35:39
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu
deputado e da súa deputada Pablo Arangüena Fernández e Paloma Castro
Rey, a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de
lei en Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e
Interior.
Exposición de motivos
A prevención e loita contra a corrupción é fundamental en calquera estado
democrático. Despois de que a primeira sentenza do caso Gürtel condenase ó PP
como partícipe a título lucrativo no que, sinteticamente, describiu como un
“auténtico e eficaz sistema de corrupción institucional” e inmersos como estamos
aínda nunha sucesión de procedementos xudiciais nos que van sumándose
múltiples condenas de persoas relacionadas de forma máis ou menos directa con
ese partido e coa corrupción asociada ó mesmo, é inaprazable mellorar os
procedementos e mecanismos para a loita e prevención da corrupción,
especialmente cando 6 anos despois de que en 2015 o presidente da Xunta de
Galicia lanzase en 2015 o denominado programa de impulso democrático con 5
leis e 50 medidas que, segundo nota de prensa da Xunta de Galicia pretendían
situar a Galicia “por diante en transparencia e exemplaridade”, os mecanismos
reais de prevención e loita contra a corrupción brillan pola súa ausencia en
Galicia.
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A Directiva Europea 1937/2019, relativa á protección dos denunciantes de
corrupción contempla unha serie de mecanismos que deben ser aplicados polos
estados membros, algúns dos cales deben selo polo Estado pero outros poden selo
polas comunidades autónomas, como xa sucedeu noutras comunidades
autónomas.
A directiva –aplicable nas organizacións públicas e privadas- pretende protexer
ós alertadores, ou whistleblowers, que proporcionen información obtida nun
contexto laboral sobre irregularidades na contratación pública, prevención do
branqueo de capitais, financiación do terrorismo, protección do medio ambiente,
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sanidade, saúde pública, protección da privacidade e dos datos persoais, e
infraccións que afecten ós intereses financeiros da UE, entre outras.
Un dos elementos substantivos do sistema institucional deseñado para a
protección do informador ou denunciante, é o establecemento de canles internos
efectivos para a tramitación axeitada das denuncias, e de mecanismos e garantías
que protexan ó denunciante de calquera represalia polo exercicio desta importante
función.
Á espera da transposición completa da directiva, que debe facer o Estado e que
dará lugar proximamente ó correspondente proxecto de lei, a Xunta de Galicia ten
a capacidade e a competencia, así como a obriga, de establecer xa unha canle
interna de denuncias así como garantías para os eventuais denunciantes, que é
algo completamente diferente do caixón de queixas e suxestións que existe
actualmente.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a traspoñer a Directiva Europea
1937/2019, relativa á protección dos denunciantes de corrupción, dentro do
ámbito das competencias da Comunidade Autónoma galega, en particular
mediante a creación dunha canle interna de denuncias na Administración
autonómica galega e entidades dependentes da mesma, así como do
establecemento das garantías necesarias para a protección dos informantes ou
denunciantes.
Pazo do Parlamento, 4 de xaneiro do 2022
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Asdo.: Pablo Arangüena Fernández
Paloma Castro Rey
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Gonzalo Caballero Miguez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa da
dos deputados Daniel Pérez López e Ramón Fernández Alfonzo e da deputada Noa
Presas Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 3ª, sobre os datos de
desemprego nos meses de setembro a decembro, asociados á situación socioeconómica
e mercado de traballo na Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A análise dos datos de desemprego dos meses de setembro, outubro e novembro
amosaron de forma meridiana o feble que é o tecido económico e laboral da Galiza e o
inestábel do mercado de traballo galego.
Nos meses de setembro e outubro incrementouse o número de persoas
desempregadas no noso país, rompendo a tendencia positiva que se observaba no resto
do Estado, onde se xerou emprego e a recuperación é máis constante.
No mes de novembro, se ben houbo un lixeiro descenso do número de persoas
rexistradas como paradas no SEPE (-0,84% en relación ao mes anterior), neste mesmo
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período a media de descenso do paro a nivel do Estado foi tres veces superior.
Lixeiro descenso na Galiza que ten a súa razón de ser na elevada temporalidade.
Temporalidade que constitúe outro dos problemas recorrentes do emprego no noso
país, intimamente relacionada cunha excesiva dependencia do sector servizos, como
amosa o feito que nese mes a maior baixada do desemprego se producise, precisamente,
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nese sector (do total

de novos contratos rexistrados neste mes, o 87% estaban

relacionados co sector servizos e o 86% da contratación foi temporal).
Segundo datos do Ministerio de Traballo, Galiza conclúe 2021 con menos
desempregados que no 2020, pero ese descenso é inferior á media do Estado, e no caso
do mes de decembro, o desemprego baixou no noso país en 163 persoas respecto ao
mes anterior, pero unha vez máis, esa baixada está moito por debaixo da media estatal
(un 0,11% fronte ao 2,41%).
Unha vez máis, a actividade onde máis diminúe o desemprego é no sector
servizos; e no relativo á contratación, aumentou respecto ao 2020 pero está por debaixo
dos contratos asinados no 2019, último ano completo de normalidade pre-pandémica.
Predominio da contratación temporal e parcial; dependencia dos ciclos
estacionais; dependencia do sector servizos fronte a un retroceso do emprego asociado á
industria, en crise constante no noso país, son algunhas dos problemas estruturais do
noso mercado de traballo, que non foron atallados polas políticas de emprego
implementadas pola Xunta de Galiza nos últimos doce anos de goberno do Partido
Popular.
Como ineficaces se amosaron esa políticas para corrixir a precaria situación de
milleiros de mulleres e mozos e mozas dentro do mercado laboral galego, como se
desprende do datos da enquisa de poboación activa (EPA) publicada fai unhas semanas.
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A fenda salarial, a feminización de determinadas actividades, a precarización ou a falla
de oportunidades seguen a afectar á xente moza e á metade da poboación deste país en
idade de traballar.
E de fondo, como coadxuvantes necesarios desta situación, unhas reformas
laborais do 2010 e do 2012, lesivas para a crase traballadora galega, que só serviron
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para aumentar a precariedade laboral e impediron a creación de emprego estábel e de
calidade en sectores estratéxicos como é o industrial.
Lesividade desas reformas que non se ve corrixida pola “non reforma laboral”
anunciada coma un fito dende o goberno central, pero que deixa incólumes aspectos tan
negativos como a flexibilización (por barato e unilateral) do despido, o poder case
absoluto das empresas para decidir unilateralmente sobre modificacións substanciais das
condicións de traballo ou descolgues salariais. Ou mesmo a prevalencia dos convenios
estatais que impiden un marco propio de relacións laborais articulado a medio
convenios autonómicos ou provinciais. Así como que sigan a prevalecer os convenios
de empresa sobre os do sector, relativizando unha posíbel subida dos salarios. Aspectos
todos eles negativos para a clase traballadora galega, que deberían mudarse durante a
tramitación parlamentaria que se dará nas próximas semanas no Congreso dos
Deputados.
Ante esta situación, o goberno galego, dentro das súas competencias, debe
adoptar medidas efectivas e de calado que corrixan problemas estruturais do noso
mercado laboral, que supoñan avances significativos para as maiorías sociais deste país
e, en concreto, atallen a precaria situación laboral de mulleres e mozos galegas. Así
como esixir do Estado a derrogación das reformas laborais do 2010 e 2012 que tanto
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dano lle fixeron á clase traballadora galega.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate na Comisión 3ª:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a:
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1. Mudar profundamente as políticas de emprego ante a ineficacia das
implementadas nos doce últimos anos, para así rachar coa temporalidade na
contratación e a precariedade laboral, ou a estacionalidade, priorizando a mellora da
situación no mercado de traballo de mulleres e mozos.
2. Solicitar do Estado a derrogación das reformas laborais acometidas nos anos
2010 e 2012, para recuperar dereitos laborais perdidos, e, en especial, a necesidade de
autorización administrativa dos ERE.”

Santiago de Compostela, 5 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 05/01/2022 12:01:09

Daniel Pérez López na data 05/01/2022 12:01:18
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Ramón Fernández Alfonzo na data 05/01/2022 12:01:30
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Ana Pontón Mondelo na data 05/01/2022 12:01:42
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e do seu deputado, Leticia Gallego Sanromán, Julio Torrado
Quintela, Noelia Otero Lago, Paloma Castro Rey e Marina Ortega Otero, a
través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei en Comisión
5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
Exposición de motivos
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 vén dunha ineficiente xestión en termos de recursos materiais e
humanos froito das políticas de recortes executadas polo Partido Popular dende a
Xunta de Galicia.
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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).
A última decisión nefasta do Goberno autonómico na Atención Primaria da nosa
comunidade é que restrinxe a actividade en varios centros de saúde, cuxos
facultativos/as só atenderán urxencias e casos de Covid. Así o reflicte unha
instrución da Dirección de Atención Primaria, na que se xustifican as medidas
ante o "crecemento explosivo do número de contaxios de Covid" e a previsión de
que se manteña, e para axudar ás persoas profesionais dos centros de saúde para
"facer fronte" á situación.
Segundo o Sergas adóptanse unha serie de medidas para dar resposta á "escaseza
de persoal sanitario" que sofren diversas unidades de Atención Primaria da área
sanitaria de Vigo. Estas medidas, que afectan só ao persoal sanitario, consisten en
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
97412

"descitar" toda actividade programada que se poida retrasar, bloquear todos os
ocos dispoñibles nas axendas de citación, e "traballar só baixo demanda,
atendendo só consultas urxentes e relacionadas coa Covid".
Estas medidas aplicaranse nos centros de saúde con escaseza de médicos do 50 %
ou máis. As medidas estarán en vigor ata o 10 de xaneiro momento no que se
revisará a situación. Esta situación débese a que hai moitos profesionais de baixa,
outros de vacacións e prazas vacantes por xubilacións que non se cobren.
A restrición de actividade afecta ás unidades de Primaria do Rosal, A Guarda,
Oia, Cangas (en quenda de tarde), Moaña (en quenda de tarde), Ponteareas, O
Porriño, Tomiño e en Vigo no centro de saúde de Navia, Nicolás Peña, Beiramar,
Casco Vello, Matamá e Teis (en quenda de tarde).
Estas novas medidas son un ataque á sanidade pública, gratuíta e universal. Toda
a cidadanía ten dereito a acudir ó seu médico por calquera enfermidade.
A Atención Primaria está totalmente desbordada con xornadas de ata 190
pacientes nalgúns PAC; cuns profesionais esgotados; con cada vez máis cadros de
depresión e ansiedade entre os médicos e médicas e cun total desánimo.
Existe unha falta total de coordinación entre rastreadores e centros de saúde e
destacar que o número de teléfono de atención ao paciente para notificar os
positivos está continuamente colapsado polo que, ao final, a cidadanía ten que
recorrer ó centro de saúde engrosando as axendas que xa son inasumibles.
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Desde o Grupo Parlamentario Socialista levamos todo o pasado ano denunciando
ó colapso da Atención Primaria. Esta é unha mostra máis desa saturación no
sistema galego de saúde, saturación que vimos alertando os socialistas durante
toda esta lexislatura.

Resulta necesario poñer de maneira urxente á dispor dos centros de saúde os
recursos humanos e equipamento suficiente para atender as necesidades de cada
municipio conforme a súa poboación, para deste xeito garantir a correcta e plena
asistencia sanitaria na Atención Primaria.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Incorporar, de forma inmediata, máis persoas facultativas nestes catorce
centros de saúde ós que se lles acaba de restrinxir a actividade que afecta ás
unidades de Atención Primaria e así garantir a correcta e plena asistencia
sanitaria na Atención Primaria do seus veciños e veciñas.
2. Incorporar novos/as facultativos/as con salarios equiparables aos países
veciños e con maior estabilidade laboral para facer atractivo traballar en
Galicia.
3. Realizar unha verdadeira planificación de profesionais médicos destes
centro de saúde conforme á poboación de cada municipio.

Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2022

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 05/01/2022 17:27:37
Julio Torrado Quintela na data 05/01/2022 17:27:52
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Noelia Otero Lago na data 05/01/2022 17:28:01
Paloma Castro Rey na data 05/01/2022 17:28:13
Marina Ortega Otero na data 05/01/2022 17:28:23
Gonzalo Caballero Míguez na data 05/01/2022 17:28:32
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
dos deputados Luis Bará Torres e Paulo Ríos Santomé e das deputadas Mercedes
Queixas Zas, Alexandra Fernández Gómez e Carme González Iglesias, ao abeiro do
disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para
o seu debate na Comisión 2ª, sobre as melloras nos servizos ferroviarios entre A
Coruña e Vigo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A mobilidade ferroviaria ten en Galiza numerosas carencias tanto nas
infraestruturas como nas comunicacións diarias entre as principais cidades e vilas. Se
temos en conta os obxectivos tanto europeos como estatais en relación coa
transformación da mobilidade e o fomento dos modos de transporte sustentábel e
seguro, podemos chegar a un amplo grao de consenso en relación coa necesidade de
impulsar investimentos estratéxicos nas infraestruturas e servizos ferroviarios.
A liña ferroviaria do Eixo Atlántico entre Vigo e Coruña é unha das que
experimentou unha maior transformación e modernización nos últimos anos, o que a
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converteu nun dos traxectos de media distancia con máis usuarios do Estado.
Así e todo, esta liña ten importantes carencias e deficiencias que é preciso
corrixir, para garantir a prestación dun servizo eficiente, moderno, competitivo e
atractivo:
-Problemas relacionados cos horarios.
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Segundos denuncias as persoas usuarias desta liña, “a oferta de servizos é
insuficiente, non responde ás necesidades de mobilidade actuais e con unha diminución
das frecuencias en franxas horarias punta de entrada arredor das 8 e de volta
maioritariamente a partir das 15.30 mais tamén con picos de demanda ás 17, 18 e 19 h,
imprescindíbeis para a mobilidade interurbana por motivos laborais e de estudos”.
Traxecto Vigo-Coruña
Hai que ter en conta que o primeiro tren de media distancia sae de Vigo ás 6.40
e ten como hora de chegada ás 8.13, aínda que realmente chega máis tarde. E os
retornos son ás 15 horas, sen relación lóxica cos horarios laborais, e ás 17 h. Tamén
había un tren ás 18 h de luns a domingo mais non se repuxo.
En xeral, a reformulación dos horarios que entrou en vigor a partir do 21 de
decembro de 2021 empeorou a situación previa, xa que está feita primando a conexión
por AVE con Madrid en detrimento das comunicacións internas entre as cidades
galegas.
-Problemas relacionados coa fiabilidade
Por diversas circunstancias como os retrasos na saída de Vigo (debido ao control
de acceso con un único escáner), avarías, subida e baixada de pasaxeiros… os trens
adoitan chegar con retraso, o que dificulta as conexións coas liñas de transporte público
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urbano e supón ás veces ter que asumir gastos suplementarios para poder chegar a
tempo ao traballo. Dáse ademais a circunstancia que foron as persoas usuarias do tren as
que tiveron que negociar coa concesionaria do bus urbano da Coruña un cambio nos
horarios que tivese en conta os retrasos habituais na chegada do tren.
-Problemas relacionados coa política tarifaria
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As persoas usuarias denuncian a rixidez na utilización dos abonos e demandan
unha auténtica política tarifaria que teña en conta as circunstancias económicas, laborais
e familiares das persoas usuarias. En liñas ferroviarias de cercanías doutras
comunidades existen diferentes modalidades de abonos (mensual limitado, mensual
ilimitado, bonotrén), así como descontos para nenos/as, mozos/as, maiores de 60,
familias numerosas…
Asemade, é de máxima prioridade que se remate coa discriminación que sofren
as persoas usuarias da liña Ourense-Santiago-Coruña, materia sobre a que se pronunciou
en diversas ocasións o parlamento galego.
Se ben as competencias en materia ferroviaria corresponden actualmente ao
goberno do Estado, desde o BNG defendemos que por parte do goberno galego se
demanden as competencias nos servizos ferroviarios internos de media distancia e
proximidade. En tanto non se leve a cabo esta transferencia, desde a Xunta e outras
institucións débese velar pola modernización e mellora da rede e dos servizos
ferroviarios, como instrumento fundamental de vertebración territorial, cohesión social,
desenvolvemento sustentábel e conciliación entre a vida laboral e familiar.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
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proposición non de lei para debate na Comisión 2ª:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a demandar do goberno do Estado
1. A reorganización dos horarios da liña Vigo-Coruña tanto de ida como de
volta, para facilitar a conciliación cos horarios laborais e familiares, contemplando entre
outras as seguintes medidas:
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-adianto da hora de saída do tren que actualmente sae ás 6.40 de Vigo e retraso
da saída do que sae de Coruña ás 15 horas;
- reposición da frecuencia diaria Coruña-Vigo con saída ás 18 h
-estudo da modificación dos horarios de saída a primeira hora da mañá de
Coruña e pola tarde de Vigo.
2. A adopción das medidas necesarias para garantir a puntualidade e a
seguridade do servizo.
3. A ampliación e flexibilización dos abonos, tanto nas modalidades de abonos
como no referente ao prazo de vixencia así como á posibilidade de utilizado en calquera
das frecuencias existentes.
4. Unha política tarifaria que inclúa descontos por motivos económicos, sociais,
de idade e familiares, e que remate coa discriminación que sofren as persoas usuarias da
liña Ourense-A Coruña.”

Santiago de Compostela, 7 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Paulo Ríos Santomé
Alexandra Fernández Gómez
Mercedes Queixas Zas
Carme González Iglesias
Deputado e deputadas do G.P. do BNG
Luis Bará Torres
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Viceportavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Paulo Ríos Santomé na data 07/01/2022 10:44:51

Alexandra Fernández Gómez na data 07/01/2022 10:44:58

Mercedes Queixas Zas na data 07/01/2022 10:45:08

María do Carme González Iglesias na data 07/01/2022 10:45:18
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Xosé Luis Bará Torres na data 07/01/2022 10:45:30
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa do
deputado Xosé Luis Rivas Cruz e deputadas María González Albert e Carmen Aira
Díaz, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 7ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O descenso continuado da poboación equina dos chamados garranos, que viven
en liberdade nos montes galegos, está creando un serio problema en canto á
biodiversidade pola perda de recursos xenéticos desta especie, adaptada aos pastos
comunais do noso territorio desde tempos ancestrais, e pola acción do pastoreo nos
hábitats onde se desenvolven este animais. Trátase dun animal racialmente diverso,
sempre especialmente adaptado ás condicións de vida moitas veces extremas das serras
de Galiza.
Galiza é reserva do Garrano, o único cabalo salvaxe que queda en Europa.
O declive desta especie e o do hábitat que lle corresponde por dereito propio
desde o Pleistoceno, vese agravado nos últimos tempos pola perda de peso do
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tradicional e, por se non ter feito unha transición consecuente coa súa condición que
dirixida e cuberta polas Administracións recuperase plenamente o papel de
conservación da biodiversidade que conforman el e o seu hábitat, podendo así preservar
a súa permanencia en plenitude de funcións e riqueza cultural e natural.
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Porque intimamente ligados ao seu aproveitamento polo ser humano están a
permanencia dos brezais ( queirogas, uceiras, carpaceiras...), das turbeiras de coberteira,
da loita contra dos incendios ao controlaren a biomasa, do equilibrio do lobo e da
permanencia da dondeza da nosa vella e amable orografía.
Ten, pois, moito a ver coa paisaxe, coa biodiversidade e cun feito único no
mundo: a conservación dunha especie singular, nun hábitat singular cunha actividade
singular, a de besteiro. Non hai lugar no planeta que conserve équidos en estado
salvaxe, adaptados a un territorio que aínda lles é propio, nun número xeneroso, que
rondou os 20.000 exemplares a finais do século pasado.
A propia existencia e o aproveitamento dos recursos, crinas e carne, na
actualidade non xera beneficios abondo e así, o mundo moderno, os mercados que todo
o ordenan, mandan cruces para aumentar o seu tamaño e o seu rendemento cárnico sen
caer na conta que este feito leva a outras esixencias coma pastos artificiais pois o
garrano auténtico, sufrido e pouco esixente (adaptado aos brezais e ao toxo) ao
aumentar de tamaño debilítase e pasa a ser presa fácil do lobo. E, ao tempo, a paisaxe e
as turbeiras degrádanse converténdose todo nun despropósito cunha rendibilidade
mínima nun aproveitamento ridículo.
Outro tanto acontece cando estes montes conservados ao longo de milenios
pasan a ser proxectos forestais nese ardor forestalista que confunde monte con arboredo
e que nega a multifuncionalidade e a sostenibilidade dos espazos que marcaron e
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marcan a nosa idiosincrasia lograda a por de anos, paciencia e simbiose equilibrada
entre o físico e a vida, especie humana incluída.

2

97421

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

Non debemos esquecer que cada garrano consome unhas 2,5 toneladas anuais de
toxo reducindo notablemente a densidade de biomasa, e abrindo espazos que favorecen
ao coello, á lebre, reptís…
Unha vez máis os mandatos de Europa, optando por unha das interpretacións
posibles da norma, a máis gravosa para os besteiros, levou ao chipeado e á deturpación
da realidade.
Mais non nos equivoquemos, non se trata de cabalos salvaxes propiamente dito.
A maior parte teñen dono e vagan en liberdade controlada por terreos privados. É
gando. Unha singular e ancestral forma de gandaría en réxime de "liberdade controlada”
que deixou de ter interese económico e que sucumbe ante o declive do rural e falta de
relevo xeracional.
No seu declive, eses montes que pacen e limpan pasan a seren aproveitados para
plantar eucaliptos que garanten unha renda con pouco esforzo. A Administración,
sabendo todo isto, nada fai por remedialo e permanece impasible facilitando o camiño
ás eólicas, mineiras e pasteiras.
E así, tendo a quen lle botar a culpa (o lobo é o culpable fácil desta acusada
desaparición ), o goberno galego olla para outro lado e cumpre con dous cometidos, un,
eludir responsabilidades e outro limpar de obstáculos a penetración de aproveitamentos
mineiros, eólicos ou madeireiros, errando nas súas políticas, por unha incompleta
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análise de tódolos factores que entran en xogo, ao posicionarse claramente a favor de
intereses de terceiros.
Desde a normativa de 2.009 e o DECRETO 142/2012, do 14 de xuño, polo que
se estableceron normas de identificación e ordenación zoosanitaria dos animais equinos
en Galiza, quedaron un bo número de greas sen regularizar creando unha situación
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curiosa, pois unha vez máis o feito de ignorar a realidade lévanos á existencia de gando
clandestino que todo o mundo sabe que existe, que é caldo de cultivo para os cuatreiros
que actúan en toda Galiza, pero ninguén fai nada por remediar razoablemente esa
situación.
Nese tempo o chipeado valía tanto coma o animal no mercado.
Mentres tanto gando e besteiros van desaparecendo, e a Administración bota as
culpas a quen non as ten.
A investigadora Laura Lagos, que documentou por varias veces a desaparición
de camadas enteiras en períodos moi curtos de tempo, afirma: " Na miña tese doutoral
deixei probado que a depredación do lobo non supera o 50% das novas crías.
Nalgunhas zonas de Galiza a outra metade desaparece case da noite para a mañá por
unha evidente intervención humana. Non existe outro predador posible”.
Pois é. Houbo membros de Comunidades de Montes e propietarios doutros
concellos que no seu día non quixeron regularizar os seus animais nin no REGA nin no
chipeado e que foron vendo mermar ou desaparecer por completo as súas bestas. Neste
proceso interviron redes clandestinas

e individuos

que exerceron de verdadeiros

“cuatreiros” dando saída para carne ou para engrosar outras greas noutros montes
mesmo en Portugal onde a actividade gozaba de mellor saúde.

CSV: BOPGDSPG-XVhuPxHEX-7
REXISTRO-R7HX2xJSI-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O deterioro foi manifesto, as greas foron esnaquizándose en pequenos grupos
cada vez máis vulnerables tanto fronte ao lobo coma aos roubos.
A identificación por medio de chipeado, os farragosos trámites para rexistrar
unha explotación en terreos forestais e demais atrancos institucionais están levando á
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morte unha actividade que debera ser protexida e mimada pola Administración e por
extensión pola sociedade en xeral.
Porque do que se trata é de modificar o decreto 142/2012, do 14 de xuño para
excepcionar da obriga de identificación con transpondedor electrónico ós garranos que
viven en condicións silvestres ou semisilvestres en espazos abertos das serras de Galiza,
facer unha normativa razoable que atenda á realidade e modifique tamén o Decreto (que
desenvolve a Lei de Montes de Galiza) simplificando ao máximo a burocracia no
trámite de inscrición de aproveitamentos gandeiros.
Definir un modelo de ordenación e incentivar a actividade redundará sen dúbida
en beneficio da sociedade ao contemplar, coa debida responsabilidade, a protección de
bestas e besteiros que na súa contribución ao monte, á preservación do territorio e da
súa biodiversidade na defensa contra do lume e na permanencia das turbeiras e demais
espazos singulares, compren inequivocamente un labor que vai máis alá da explotación
dun recurso que tradicionalmente eran crinas, carne e animais de traballo.

Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a
seguinte proposición non de lei para debate na Comisión 7ª:
“O Parlamento de Galiza insta o goberno galego a:

CSV: BOPGDSPG-XVhuPxHEX-7
REXISTRO-R7HX2xJSI-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1. Modificar ou derrogar o decreto 142/2012, do 14 de xuño para que Galiza se
acolla plenamente á excepción para o microchipeado, recoñecida na regulación Europea
EU 2015/262 para as poboacións de équidos que viven en liberdade ou semiliberdade
2. Modificar o articulado do Decreto 50/2014, do 10 de abril, polo que se
regulan os aproveitamentos dos montes de Galicia, que desenvolve a Lei 7/2012, de 28
5
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de xuño, de montes de Galiza, especificamente no referente á inscrición dos terreos
forestais onde se practica o pastoreo no rexistro correspondente da DX de Montes,
trámite que resulta especialmente engorroso entre os necesarios para regularizar unha
explotación equina no monte.
3. Elaborar un plan estratéxico para o fomento da cría de garranos nas serras de
Galiza, definindo o modelo e adoptando os incentivos e apoios profesionais necesarios,
prestando especial atención á conservación do recurso xenético sen deixar de ver no
horizonte o mercado.
4. Negociar coa Unión Europea o establecemento de medidas excepcionais de
protección orientadas ao mantemento destes animais e dos espazos que conforman o seu
hábitat secular.
5. Establecer un pagamento por presenza de lobos en lugar de pagamento de
danos por cada ataque.”

Santiago de Compostela, 7 de xaneiro de 2022

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
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María González Albert
Carmen Aira Díaz
Deputado e deputadas do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Rivas Cruz na data 07/01/2022 11:30:59
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María del Carmen Aira Díaz na data 07/01/2022 11:32:01
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Ana Pontón Mondelo na data 07/01/2022 11:32:41
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
dos deputados Luis Bará Torres e Manuel Lourenzo Sobral e das deputadas
Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos, ao abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate
na Comisión 5ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Xunta de Galiza ven de modificar desde comezos de ano o Plan Funcional do
Centro de Saúde de Caldas, deixando ao PAC sen un dos facultativos en horario de
tarde de luns a venres, polo que o servizo de urxencias extrahospitalarias contará con un
único médico/a para atender as máis de 21.000 persoas dos concellos de Caldas, Portas,
Moraña e Cuntis.
Trátase dunha decisión irresponsábel e que pode ter graves consecuencias, xa
que o centro médico quedará desatendido cada vez que o único médico/a teña que facer
unha saída, o cal se produce con frecuencia. A situación do PAC de Caldas non era a
ideal antes desta modificación, pois requería da dotación dunha praza de enfermería
máis en para funcionar con dous equipos completos. Sen embargo, no canto de
CSV: BOPGDSPG-XVhuPxHEX-7
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completar este segundo equipo e mellorar a sanidade pública da comarca de Caldas, o
SERGAS elixiu unha vez máis o camiño dos recortes e do desmantelamento, deixando
aos máis de 21.000 veciños e veciñas que atende este PAC con un servizo claramente
insuficiente.
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Cabe destacar que estes recortes prodúcense precisamente nun momento no que
a pandemia do coronavirus está a rexistrar unhas cifras de contaxios nunca antes vistas,
e no que é precisamente a atención primaria a encargada de diagnosticar, atender e
facerlle o seguimento a estes pacientes.
Decisións deste tipo o que fan é someter o persoal a maiores cotas de traballo e
estrés, incrementar a presión nas urxencias hospitalarias e derivar cada vez máis persoas
á sanidade privada, verdadeira razón non confesada das políticas de recortes de persoal
aplicadas na atención primaria na última década.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate na Comisión 5ª:
“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a repoñer o facultativo/a suprimido no
PAC de Caldas e a dotar o centro con unha praza máis de enfermaría para que conte con
dous equipos completos de luns a venres.”

Santiago de Compostela, 7 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Luis Bará Torres
Montserrat Prado Cores
Iria Carreira Pazos
Deputado e deputadas do G.P. do BNG
Manuel Lourenzo Sobral
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Viceportavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 07/01/2022 13:19:21

María Montserrat Prado Cores na data 07/01/2022 13:19:30

Iria Carreira Pazos na data 07/01/2022 13:19:40
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 07/01/2022 13:19:50
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa da
deputada Mercedes Queixas Zas e deputados Daniel Castro García e Manuel
Lourenzo Sobral, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 4ª, sobre a
celebración do ano Antolín Faraldo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 2 de setembro de 1822 nacía na cidade de Betanzos a figura máis importante
do século XIX: Antolín Faraldo Asorey.
A pesar das discrepancias sobre a propia data do seu nacemento, a versión máis
estendida e mellor documentada é a que recolle a de 1822, así como a de 1853 para fixar
o seu falecemento aos trinta anos na cidade de Granada.
Ao longo da súa breve vida, Faraldo dedicouse ao xornalismo e colaborou en
xornais de recoñecida sona na época como El Recreo Compostelano (dirixido por
Antonio Neira de Mosquera) ou La Situación de Galicia. O cumio da súa vida
xornalística chegou coa creación e dirección de El Porvenir de La Europa.
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No entanto, o seu maior logro que o fixo transcender a historia foi a súa
participación na chamada Revolución de 1846, para a cal redacta o 15 de abril de 1846 a
proclama de constitución da Xunta Provisional de Goberno de Galicia, da que era
secretario. Inclúese, por tanto, na xeración dos Provincialistas e dos Precursores do
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Rexurdimento, un conxunto de homes que sentarían as bases do que sería o
Rexionalismo político e o Rexurdimento pleno cultural.
O fracaso da mencionada Revolución, co fusilamento dos seus líderes en Carral
e en Betanzos, marcaría o inicio do fin da vida de Faraldo. Vese obrigado a exiliarse a
Portugal e é condenado por rebeldía, aínda que será amnistiado, mais pouco despois
morrerá en Granada.
Por todo o descrito, consideramos a figura de Antolín Faraldo unha figura de
indiscutíbel peso na historia de Betanzos e de Galiza, como demostran as homenaxes
anuais que en Betanzos se tributan ao pé do seu busto, que se sitúa á beira do Mandeo
no paseo que leva o seu nome.
Na mesma liña, consideramos que Faraldo Asorey merece un maior
recoñecemento social e institucional do concello que o viu chegar ao mundo no
bicentenario do seu nacemento e merece que a súa figura se dea a coñecer entre a
veciñanza de Betanzos e de Galiza. Un recoñecemento que vai ser posíbel neste 2022
grazas á aprobación unánime do pleno do concello dunha moción presentada polo grupo
municipal do BNG. Deste xeito o 2022 xa foi declarado Ano Antolín Faraldo e está en
marcha unha comisión de traballo plural, aberta a colectivos sociais e culturais, así
como a institucións como a RAG e o Consello da Cultura Galega, que deseñarán un
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plan de actividades de divulgación e posta en valor desta figura histórica.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate na Comisión 4ª:
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“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a se dirixir á maior brevidade ao
Concello de Betanzos para colaborar coa comisión de traballo que está a desenvolver
para este 2022 o plan de actividades do Ano Antolín Faraldo.”

Santiago de Compostela, 7 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 07/01/2022 13:35:20
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Daniel Castro García na data 07/01/2022 13:35:33

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 07/01/2022 13:35:43
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Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2022/28076
Data
10/01/2022 13:56

Solicítolle, consonte o disposto no artigo 143 do Regulamento da Cámara, a comparecencia a
petición propia -ante a Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior- do
director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea para dar conta do informe anual
previsto no artigo 21.6 da Lei 10/2021, de 9 de marzo, reguladora da acción exterior e da
cooperación para o desenvolvemento de Galicia.

Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr/a. presidente/a da Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

97433
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Asinado dixitalmente por:
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 10/01/2022 13:56:05
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Iria Carreira Pazos e Montserrat Prado Cores,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto nos artigos 152 e 98 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral na Comisión 5ª polo trámite de urxencia, sobre a
reforma da Lei de inclusión social de Galiza e as medidas que debe adoptar a Xunta de
Galiza ao respecto.

XUSTIFICACIÓN DA URXENCIA
Pola importancia do asunto a tratar que atinxe persoas en situación de
vulnerabilidade.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Xunta de Galiza anunciou o 26 de maio de 2021 que o “próximo trimestre”
comezaría a tramitación da reforma da Lei de inclusión social de Galiza na que, dicía,
“leva meses traballando”.
Rematou 2021 e nada máis se soubo da devandita reforma, alén dun novo
anuncio que fixa para 2022 a proposta dunha nova normativa, en palabras do presidente
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da Xunta de Galiza no acto de presentación pública da Axenda Social Única.
O impulso dunha reforma da Lei de inclusión social de Galiza para a adaptar:
a) Á nova realidade normativa do Estado español, especialmente logo da
creación do Ingreso Mínimo Vital (IMV). Cómpre lembrar que a RISGA é a día de
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hoxe incompatíbel con calquera outra prestación económica o que está a provocar
graves prexuízos a persoas beneficiarias de ambas as dúas prestacións por mor das
demoras na tramitación do IMV.
b) Á nova realidade socioeconómica. Actualmente o feito de ter un emprego
(mesmo unha pensión de xubilación) non significa contar con ingresos suficientes que
garantan condicións de vida dignas.
c) Ligado aos dous puntos anteriores, superar os déficits e problemáticas que
carrexa a RISGA desde a súa creación.
Estas mudanzas son unha demanda das entidades do terceiro sector de acción
social e tamén do BNG. De feito, o anuncio da conselleira de Política Social de que a
lexislación galega de 2013 se reformaría produciuse en resposta a unha pregunta
formulada polo noso grupo logo de coñecerse as reclamacións económicas que a Xunta
de Galiza estaba a dirixir a persoas usuarias da RISGA por incompatibilidade co IMV.
Porén, transcorrido case un ano, o Goberno galego non impulsou ningunha
modificación legal e fala de que “previsiblemente” se producirá ao longo de 2022.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
5ª polo trámite de urxencia:
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. Cando vai modificar a Xunta de Galiza a Lei de inclusión social?
. En que aspectos pensa mudar a normativa actual?

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Iria Carreira Pazos
Montserrat Prado Cores
Deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 10/01/2022 12:21:20

Iria Carreira Pazos na data 10/01/2022 12:21:24
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María Montserrat Prado Cores na data 10/01/2022 12:21:35
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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 nos artigos 152 e 98 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral na Comisión 5ª polo trámite de urxencia, relativa á
necesidade de que a Xunta rectifique a decisión de restrinxir a atención sanitaria en 14
centros de saúde da área sanitaria de Vigo, e as medidas a tomar para garantir a atención
sanitaria a toda a poboación.

XUSTIFICACIÓN DA URXENCIA
A urxencia vén motivada pola necesidade de que o Parlamento se posicione
canto antes sobre a situación da atención primaria na área sanitaria de Vigo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Coa decisión que ven de tomar a Xunta de Galiza de restrinxir a actividade
asistencial e deixala reducida a casos COVID e urxencias en 14 centros de saúde da área
sanitaria de Vigo, que co mesmo criterio podería estender a centos ao longo de todo o
país, certifica a situación de colapso na que se atopa a Atención primaria que levamos,
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xa non meses, senón anos denunciando, e que pretendeu agochar, creando un relato
fraudulento de que eran problemas puntuais.
Unha decisión que non podemos máis que cualificar de inaceptábel porque:
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•

Significa deixar a miles de persoas sen dereito a asistencia sanitaria, con

risco para a súa saúde, porque as patoloxías aínda que non sexan de gravidade precisan
de atención para que non se agraven e porque a xente non pode aguantar durante días ou
semanas, doentes crónicos que se poden descompensar: persoas hipertensas, diabéticas,
con cardiopatías, problemas renais... Non podemos volver aos diagnósticos tardíos.
•

Só vai saturar aínda máis os PACs e os servizos de urxencias hospitalarias

xa ou límite.
•

Foi tomada sen sequera comunicarllo aos representantes dos traballadores,

nunha nova mostra de desconsideración, falta de respecto, polo seu traballo e entrega.
•

Chove sobre mollado, a situación da área sanitaria de Vigo, de novo á

cabeza de Galiza en deterioro e falta de recursos.
A Atención primaria está exhausta tras anos de facer de trincheira do sistema
sanitario.
A Atención primaria, baseada na proximidade, na accesibilidade, na relación
directa profesionais-doentes e na continuidade da asistencia está en risco. O PP ten feito
saltar polos aires os seus alicerces.
Esta situación non é sobrevida, imprevista, achacábel a esta sexta onda da
pandemia, senón que é consecuencia das políticas sanitarias que o PP con Núñez Feixóo
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á fronte leva 12 anos aplicando.
Unha situación que a pandemia non fixo máis que aflorar con toda crueza. A
improvisación e a falta de planificación que ten caracterizado ao Goberno de Núñez
Feixóo durante toda a pandemia volve pórse de manifesto.
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A degradación progresiva da AP é a consecuencia das decisións políticas que foi
tomando, baseada no desmantelamento da Sanidade Pública. 12 anos de recorte do
orzamento, de xubilacións das/os profesionais sen proceder á súa substitución. Como
exemplo entre 2012 e 2017 xubiláronse 331 médicos de Atención primaria e só se
repuxeron 221, 110 menos en 5 anos, a partir de aí a Xunta deixou de facilitar datos, ao
igual que de 175 xubilacións de pediatras só se repuxeron 96.
A previsión é que nos vindeiros catro anos se xubilen 400 médic@s de familia,
arredor do 15% do cadro actual, sen que haxa ningunha garantía de relevo, na
actualidade xa hai máis de 50 cupos sen cubrir.
Unha situación que vimos denunciando, advertindo do que ía acontecer,
demandando medidas, topándonos, ao igual que os miles de persoas que se teñen
mobilizado e os profesionais co muro do PP, que se ten negado a escoitar as voces de
alarma.
A situación de colapso é máis que patente e o descontento non fai máis que
medrar, non queda ninguén por facer pública a alarma, a preocupación e o malestar pola
situación.
Pola falta de persoal, pola falta de presencialidade, polo cansazo e escaseza de
profesionais e a falta de perspectivas de mellora.
Profesionais que están abandonando porque non queren traballar sen manter
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unha calidade mínima, sen poder atender ben aos doentes, que marchan fora, á privada
ou solicitan excedencias. Facultativos de Familia e Comunitaria que non queren
traballar exercendo a súa especialidade nesta Atención primaria saturada.
Voces de alarma pola constatación de que este deterioro é terreo aboado para o
medre da sanidade privada.
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O PP non só non toma nota, senón que moi ao contrario está aproveitando a
pandemia para acelerar a súa política de deterioro da sanidade pública para garantir o
negocio da privada.
Algún exemplo para verificar esta constatación:
O primeiro é que cando sería precisa unha auténtica aposta pola Atención
primaria para sacala do colapso no que se atopa, o orzamento para 2022 aínda é máis
baixo que no ano 2021, 2 millóns de euros menos, 47 millóns de euros menos que no
2009, hai 12 anos, que de aplicarlle o IPC, serían máis de 277 millóns de euros menos.
O segundo é que non rectifica a súa política laboral de precariedade e
temporalidade, senón que non fai máis que empeorar as condicións laborais das/dos
profesionais. Obrigar aos profesionais a traballar sen descanso, intersubstitucións,
prolongar xornada, non poder gozar de días libres, vacacións...)
O terceiro é non facer nada para reter @s profesionais que rematan a súa
formación. Un estudo realizado por “precarios pola atención primaria” conclúe que dos
médicos de familia que remataron o MIR de Familia e Comunitaria nos últimos 5 anos
arredor de 400, só a metade están traballando en atención primaria, e o máis grave é que
cada ano a porcentaxe baixa, porque optan por outras oportunidades laborais onde se
lles valora e respecta.
O cuarto non tomar ningunha medida para aumentar os cadros de persoal con
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novas categorías, nin activar as carteiras de servizo para que cada categoría profesional
poida actuar con autonomía e @s doentes acudir a cada un deles directamente.
Se falla a atención primaria, o fallo esténdese a todo o sistema. A este ritmo de
deterioro estamos a un paso do colapso xeneralizado.
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A necesidade de fortalecemento da atención primaria non permite máis demoras.

Teñen que deixar de botar balóns fóra, teñen que exercer de Goberno e tomar
medidas, por esta razón formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª polo trámite de urxencia:
-Vai a Xunta rectificar a decisión de restrinxir a actividade asistencial e deixala
reducida a casos COVID e urxencias en 14 centros de saúde da área sanitaria de Vigo
(Navia, Nicolás Peña, Beiramar, Casco Vello, Matamá, O Rosal, A Guarda, Oia, O
Porriño, Ponteareas, Tomiño, e Teis, Cangas e Moaña no horario de tarde)?
-Que medidas vai poñer en marcha para garantir a atención sanitaria en canto o
precisen a todas as persoas adscritas a estes centros de saúde?
-Vai cambiar o actual modelo fracasado de atención primaria por un baseado en
equipos multidisciplinares de profesionais, en número suficiente e con estabilidade
laboral para poder atender en condicións as demandas da poboación?
-Cal é a planificación da Xunta de Galiza para garantir que a atención primaria
poida atender as necesidades sanitarias da poboación?
-Que medidas que vai poñer en marcha a Xunta de Galiza para garantir que se
normalice a atención sanitaria en atención primaria, de xeito que se eliminen as listas de
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espera e poidan solicitar atención presencial todas as persoas que o precisen?
-Por que non elabora un Plan de Ordenación de Recursos Humanos a partir do
cal presentar un plano de estabilidade de emprego?
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-Que alternativa lles oferta @s galeg@s diante da escaseza de facultativ@s de
Medicina de Familia e comunitaria ou de pediatras?
-Por que non incorpora a atención primaria categorías imprescindíbeis para
prestar unha atención integral: psicoloxía e farmacia clínica, terapia ocupacional,
logopedia, traballo social...?
-Non considera preciso a aprobación das carteiras de servizos de cada unha das
categorías profesionais presentes en atención primaria?

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2022

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

Iria Carreira Pazos na data 10/01/2022 13:46:26

Olalla Rodil Fernández na data 10/01/2022 13:46:31
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María Montserrat Prado Cores na data 10/01/2022 13:46:40
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Á Mesa do Parlamento
Daniel Castro García, Iria Carreira Pazos e Montserrat Prado Cores,
deputado e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 5ª, sobre a necesidade de incrementar e mellorar os servizos
de fisioterapia na Sanidade Pública na comarca da Mariña.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A situación da Sanidade Pública da Mariña continua a ser de extrema
precariedade. A inmensa maioría dos servizos sanitarios presentan eivas tanto na
cantidade de persoal como na cantidade de medios e, como non podería ser doutro xeito,
o servizo de fisioterapia tamén está a sufrir estas eivas.
A día de hoxe podemos sinalar como o Hospital da Mariña en Burela soamente
conta cunha soa médica rehabilitadora para preto de setenta mil habitantes. Unha
profesional que evidentemente non é capaz de ofrecer un servizo de calidade e rápido,
debido á evidente sobrecarga de traballo coa que ten que convivir. Esta sobrecarga faise
aínda maior se temos en conta que no Centro de Saúde de Burela non existe este
servizo, provocando que os e as doentes teñan que acudir á xa máis que sobrecargada
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profesional do Hospital Comarcal.
Mais este problema non se circunscribe soamente ao concello de Burela xa que a
ausencia de profesionais desta especialidade pode dicirse que está xeralizada na
totalidade da comarca. Deste xeito observamos como tanto no concello de Viveiro e no
Ribadeo os seus centros de saúde non contan con servizo de fisioterapia na quenda de
1
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tarde. Isto ademais dá lugar a unha situación canto menos estraña na que na Atención
Primaria dispoñemos de instalacións que están infrautilizadas, dotadas de material, nas
que faría falta contratar fisioterapeutas para darlles total rendemento, alixeirar as
agardas e evitar derivacións á privada que acaban sendo a última das consecuencias do
desleixo deste servizo. Alén de todo isto, temos tamén os exemplos de Foz e
Mondoñedo que a día de hoxe non teñen garantido a atención fisioterapéutica nos seus
centros de saúde nas quendas de mañá e de tarde.
Finalmente é necesario que falemos do caso da fisioterapia de atención temperá
no Hospital de Burela. Neste caso o servizo atende a nenos e nenas con idades entre os
cero e seis anos. O servizo dispón de fisioterapeuta motora, pero esta non fai fisioterapia
respiratoria, o que provoca que nos contextos nos que hai que impartilas conxuntamente
os nenos e nenas reciben en Burela a rehabilitación motora, mais teñen que desprazarse
ao HULA para a respiratoria.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
. Cal é a razón que explica a ausencia do servizo de fisioterapia nas quendas de
tarde nos centros de saúde de Viveiro e Ribadeo?
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. Está disposta a Xunta de Galiza a dotar do servizo de fisioterapia ao Centro de
Saúde de Burela?
. Vai aumentar a Xunta de Galiza o número de profesionais de rehabilitación do
Hospital da Mariña?
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. Vai a Xunta de Galiza garantir que o servizo de fisioterapia respiratoria de
atención temperá se poida realizar no propio Hospital da Mariña previa contratación
doutro ou doutra profesional?

Santiago de Compostela, 24 de decembro de 2021

Asdo.: Daniel Castro García
Iria Carreira Pazos
Montserrat Prado Cores
Deputado e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Daniel Castro García na data 24/12/2021 13:05:10

María Montserrat Prado Cores na data 24/12/2021 13:05:13
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Iria Carreira Pazos na data 24/12/2021 13:05:29
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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 oral na Comisión 4ª, sobre a exclusión do xornal Nós Diario da convocatoria
de axudas económicas a empresas xornalísticas e de radiodifusión para o ano 2021.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 2 de xaneiro de 2020 volvía a lingua galega á prensa escrita para achegar á
sociedade a actualidade informativa na lingua propia e oficial de Galiza desde as
páxinas de Nós Diario, completando o proxecto iniciado previamente na versión dixital.
Recompoñíase o camiño que quedara truncado coa desaparición, nos últimos
anos, de varias cabeceiras informativas que achegaban á sociedade galega a información
de xeito autocentrado no propio país conectándonos co nacemento da prensa en galego
no século XIX.
A piques de se cumpriren os dous anos de vida, máis de 500 números saíron do
prelo, de martes a sábado, aos que hai que engadir diferentes coleccionábeis e mais o
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suplemento Sermos Galiza de fin de semana.
Segundo a Oficina de Xustificación da Difusión (OXD), o xornal Nós Diario,
como o seu propio nome indica, axústase á definición de "publicación diaria impresa en
papel que se edita, co mesmo título, formato e características peculiares e
universalmente recoñecidas como tales, catro ou máis días por semana".
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No entanto, editándose cinco días á semana, a Secretaría Xeral de Medios da
Presidencia da Xunta de Galiza acaba de lle denegar a Nós Diario as axudas económicas
a empresas xornalísticas e de radiodifusión para o ano 2021 por non o considerar un
diario.
Dáse así a circunstancia de que o único medio informativo en galego, que
ademais responde á condición de diario segundo fica definido pola Oficina de
Xustificación da Difusión, é excluído pola Xunta da maior convocatoria de axudas a
empresas xornalísticas e de radiodifusión.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Por que non respecta a Xunta a definición de “diario” que regula a Oficina de
Xustificación da Difusión (OXD) para o reparto das axudas a medios?
. Como cualifica o goberno que sexa o único medio informativo impreso en
galego o que quede excluído desta convocatoria?
. Que seguimento fai o goberno do emprego do galego como lingua de
comunicación nos diferentes medios que reciben estas axudas?

CSV: BOPGDSPG-XVhuPxHEX-7
REXISTRO-vG4lanw3X-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

. Por que o goberno do PP está a incumprir o artigo 19 da Lei de normalización
lingüística cando di: “O Goberno Galego prestará apoio económico e material ós medios
de comunicación non incluídos no artigo anterior que empreguen o galego dun xeito
habitual e progresivo”?
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. Por que se están a incumprir os obxectivos do Sector 3 do PXNLG referidos ao
aumento da presenza da lingua galega nos medios de comunicación?
. Por que incumpre o goberno o artigo 12 da Carta europea das linguas
minorizadas de cara a facilitar a creación e/ou mantemento da prensa en linguas
minorizadas?
. Que medidas prevé activar o PP para reparar de inmediato a exclusión do
xornal Nós Diario da convocatoria de axudas públicas aos medios de comunicación?

Santiago de Compostela, 7 de decembro de 2021

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

Asinado dixitalmente por:
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Mercedes Queixas Zas na data 07/12/2021 16:56:53

Daniel Castro García na data 07/12/2021 16:57:02
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 07/12/2021 16:57:12
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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 oral na Comisión 4ª, sobre o incremento de casos de covid – 19 nos centros
educativos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A pandemia está a ter neste ano unha incidencia mesmo maior que o ano pasado
nos centros educativos do noso país. A pesar de que a Consellaría de Educación
mantivo en todo momento o seu mantra de que as aulas eran espazos seguros, a
transmisión do virus no ensino galego (un espazo a priori, regulado) foi parello, e
mesmo estivo por riba en varias ocasións, da incidencia na sociedade xeral.
Neste curso, a Consellaría de Educación procedeu a un recorte de case mil
profesores a respecto do ano pasado, tal e como se contempla nos Orzamentos da Xunta
para o ano 2022. Este recorte de profesorado trouxo como consecuencia, entre outras, a
eliminación de unidades en centros educativos de toda Galiza, unificando grupos e polo
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tanto, incrementando as rateos do alumnado.
Estas medidas foron contestadas, primeiro, pola propia comunidade educativa
que se opuxo de maneira contundente e, agora , pola evidencia de que a incidencia da
covid 19 nos centros de ensino non só non se reduciu a respecto do ano pasado senón
que se incrementou.
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Con datos do 1 de decembro sabemos que neste curso académico 21/22 hai case
1400 casos de covid nos centros de ensino do noso país. Esta cifra supón un incremento
a respecto do total de casos nas mesmas datas do curso 20/21.
Con esta realidade evidénciase a irresponsabilidade dunha Consellaría de
Educación que antepuxo unha vez máis o seu criterio economicista á saúde do
alumnado galego.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Que medidas ten pensado adoptar o goberno galego para afrontar a situación da
pandemia que se está a dar no sistema educativo neste curso 21/22?
. Vai o goberno galego adoptar con carácter urxente as medidas necesarias para
evitar o incremento de casos de covid -19 que se está a producir no sistema educativo?
. Vai o goberno galego dotar os centros de ensino do país do profesorado e dos
recursos necesarios para garantir un ensino presencial e seguro?
. Vai a Consellaría de Educación proceder á incorporación inmediata de cando
menos o profesorado recortado neste curso para garantir tanto o ensino presencial como
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a educación a distancia cando non haxa máis alternativa?

Santiago de Compostela, 2 de decembro de 2021
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Asdo.: Manuel Lourenzo Sobral
Mercedes Queixas Zas
Daniel Castro García
Deputados e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 02/12/2021 17:11:58

Mercedes Queixas Zas na data 02/12/2021 17:12:07

CSV: BOPGDSPG-XVhuPxHEX-7
REXISTRO-9pgtvGcru-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Daniel Castro García na data 02/12/2021 17:12:16

3

97454

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
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 oral na Comisión 4ª, sobre os problemas creados para a avaliación no curso
21/22.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado venres, 4 de xullo de 2021 a Consellaría de educación publicaba a
ORDE do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o calendario escolar para o curso
2021/22 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma
de Galicia.
Nesta orde, a Consellaría de Educación optaba por, de maneira unilateral e sen
socializar esta decisión, suprimir a convocatoria de avaliación extraordinaria de
setembro e pasar estas probas ao mes de xuño. Esta modificación do calendario, que se
levou adiante sen ningún tipo de mecanismo complementario (adaptar currículos aos
novos tempos académicos, reforzar persoal e recursos, etc.) motivou importantes
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trastornos para as dinámicas académicas de todos os axentes da comunidade educativa.
Alías, o pasado 17 de novembro, publicouse o Real Decreto 984/2021, de 16 de
novembro, polo que se regulan a avaliación e a promoción na Educación Primaria, así
como a avaliación, a promoción e a titulación na Educación Secundaria Obrigatoria, o
Bacharelato e a Formación Profesional .
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Este Real Decreto suprime a convocatoria extraordinaria que a Consellaría de
Educación trasladara ao mes de xuño. As consecuencias destas decisións son, por unha
banda, que o curso escolar pasa a rematar o día 6 de xuño, co que iso implica a nivel
curricular e académico. E pola outra, que o alumando galego terá que facer unhas
supostas probas de reforzos a partir desa data que carecen absolutamente de sentido
cando non hai posibilidade de examinarse nas probas extraordinarias.
Así e todo, a Consellaría de Educación publicou no seu portal a seguinte
información “As avaliacións do terceiro trimestre mantéñense a principios de xuño e a
actividade lectiva nas aulas en Galicia esténdese ata o día 21 de xuño, tal e como xa
estaba configurado. A partir do 21 de xuño, unha vez rematadas as clases, os equipos
docentes deberán reunirse para emitir a avaliación do conxunto do curso escolar cun
informe individualizado por alumno tendo en conta os resultados e a traxectoria
académica do conxunto do período lectivo.
O período entre a terceira avaliación e o remate de clases para a posterior
avaliación final vaise empregar para apoio e reforzo para o conxunto do alumnado, de
xeito que aquel que o precise adquira as competencias básicas e o resto poida seguir
tamén avanzando no seu conxunto, acadando así un mellor resultado"
É evidente que esta decisión da consellaría, tomada unha vez máis de costas á
comunidade educativa, supón un grave prexuízo para o alumnado galego, que perderá 3
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semanas lectivas de cara a avaliación sen alternativa algunha por parte da Consellaría.
Deste xeito, as malas decisións, tanto da Xunta (por se negar a exercer as súas
competencias) como do Ministerio (que tiña alternativas para evitar estas dificultades)
están a provocar un fondo malestar na comunidade educativa. A estas alturas do curso ,
non semella unha opción viábel mudar os currículos para adaptalos ao novo calendario
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de avaliacións, polo que a decisión de cambiar as datas da avaliación até a terceira
semana do mes de xuño, para garantir que o alumnado poida traballar os currículos nas
mellores condicións posíbeis, semella a única alternativa posíbel para paliar as
consecuencias desta unilateralidade e falta de diálogo coa comunidade educativa.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Como valora a goberno Galego a situación creada trala publicación do RD
984/2021 por parte do goberno do Estado e trala decisión unilateral da Consellaría de
aprobar o calendario escolar de costas á comunidade educativa?
. Vai a Consellaría de Educación a mudar o calendario escolar previsto para o
curso 21/22 adiando as datas de avaliación e prolongando a actividade lectiva ordinaria
máis alá do 6 xuño, de maneira que alumnado e profesorado poidan traballar os
currículos nas mellores condicións posíbeis ?

Santiago de Compostela, 2 de outubro de 2021

CSV: BOPGDSPG-XVhuPxHEX-7
REXISTRO-mV4p5SGZF-0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 02/12/2021 10:28:02

Mercedes Queixas Zas na data 02/12/2021 10:28:06
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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 oral na Comisión 4ª, sobre a recuperación da casa de Rosalía de Castro na
cidade da Coruña.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
2021 é un ano relevante na historia da nosa grande poeta nacional, Rosalía de
Castro xa que se conmemoran os 150 anos da súa chegada á Coruña, cidade onde viviu
entre 1871 e 1874.
Unha efeméride que foi conmemorada nos meses de outubro e novembro, con
diferentes actos de moi importante acollida social, por iniciativa da Asociación Cultural
Alexandre Bóveda, e polo Concello da Coruña, en colaboración coa Fundación Rosalía
de Castro.
A estadía de Rosalía na Coruña deixou unha fonda pegada na escritora. Unha
pegada que tivo mesmo plasmación na súa obra lírica como se pode entrever, por
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exemplo, no poema “Na tomba do xeneral inglés, Sir John Moore” ou no poema “Pra a
Habana!” onde describe a dimensión do drama da emigración coa partida da Coruña do
vapor ateigado de homes que se ven obrigados a deixar o país para procurar a vida fóra.
Quizá ningúen soubo expresar a dimensión do drama da emigración como Rosalía neste
inmorredoiro poema.
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“De humanos seres a compauta línea
Que brila ó sol adíantase e retórcese,
Mais preto e lentamente as curvas sigue
Do murallón antigo do Parrote”
Neste 2021 cúmprense tamén os 50 anos da apertura ao público da Casa da
Matanza en Padrón, que alberga a Casa-Museo de Rosalía de Castro, un proxecto que
viu a luz grazas á implicación de miles de persoas e entidades de todo o país, así como
da emigración. Con este motivo o pasado 10 de novembro inaugurouse na Coruña unha
exposición que percorrerá distintas cidades e vilas do país, baixo o título “A Casa de
Galicia: 50 anos da Casa de Rosalía”.
Mais, mentres celebramos esta efeméride, na Coruña temos a nosa propria “Casa
de Rosalía”, a casa na que viviu durante a súa estadía na nosa cidade, sita no número 3
da Rúa do Príncipe. Unha morada que, por desgraza, presenta un aspecto lamentábel.
A casa, sita no número 3 da Rúa do Príncipe, pasou a ser propiedade de Caixa
Galicia froito dun embargo por impagos dos seus titulares. No seu momento, Caixa
Galicia chegou a un acordo coa Academia Galega para a cesión da titularidade da casa
co obxecto de que se destinase a usos e actividades vencellados á Academia, mais o
acordo de cesión caducou ao non conseguir esta institución materializar o proxecto, por
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mor de dificultades económicas.
Na actualidade a casa pertence a Abanca, non está aberta ao público e atópase
nun estado de seria deterioración con severo risco de perda.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Coñece a Xunta o delicado estado de conservación da casa de Rosalía na
Coruña?
. Ten contacto o goberno co seu actual propietario para velar polo mantemento
deste capital patrimonial?
. Traballa a Xunta nalgún proxecto de rehabilitación que permita achegar ao
público esta casa como parte da memoria rosaliana na cidade da Coruña?
. Que medidas prevé a Xunta para recuperar a casa de Rosalía de Castro na
Coruña como un ben público que axude a preservar e espallar a memoria da nosa
escritora?

Santiago de Compostela, 1 de decembro de 2021

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

Asinado dixitalmente por:
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Mercedes Queixas Zas na data 01/12/2021 10:14:32

Daniel Castro García na data 01/12/2021 10:14:45
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 01/12/2021 10:14:59
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Á Mesa do Parlamento
Rosana Pérez Fernández, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hai máis dun ano, en outubro de 2020, foi anunciada publicamente por parte do
propio presidente da Xunta de Galiza

a construción dunha nova unidade de

hospitalización no hospital comarcal da Barbanza. Segundo as súas declaracións, a
ampliación suporá o incremento de 22 camas.
Nove meses despois, en xullo deste ano, repítese o anuncio público por parte do
conselleiro de Sanidade, nunha visita que realizou ás instalacións do hospital comarcal.
Neste caso, o incremento de camas sobe ata 36, desglosado en 12 camas para unha nova
unidade para hospitalización materno-infantil e 24 destinadas a pacientes de medicina
interna e paliativos. Na súa visita, o conselleiro afirma tamén que a licitación do
proxecto “agardamos” que sexa no outono e que as obras “comecen antes de final do
ano próximo”.
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No mes de novembro, un ano despois do primeiro anuncio, a Xunta de Galiza
volve publicitar a obra e anuncia que o hospital recibirá máis de medio millón de euros
para a licitación do proxecto para a ampliación da área de hospitalización.
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Nos orzamentos da Xunta de Galiza para o ano 2021, a partida que se
contemplaba para o hospital da Barbanza era de 589.248 euros, idéntica á que se
contempla no proxecto de orzamentos para o 2022.
Tendo en conta que a futura ampliación debe pasar aínda por varias fases
(realización, elaboración dos pregos e licitación do proxecto construtivo, elaboración
dos pregos e licitación da obra, adxudicación da mesma e, finalmente, construción) e
que, a piques de rematar xa o ano aínda non se procedeu á licitación do proxecto
construtivo, non semella que as obras poidan comezar antes de finais de 2022, tal e
como aseguraba o conselleiro no mes de xullo. Os orzamentos proxectados para ese
exercicio pola Xunta de Galiza, cunha cantidade total de 589.248 euros, tampouco
serían suficientes para levar a cabo a realización do proxecto e ademais o comezo das
obras.
O hospital da Barbanza, aínda con moitas deficiencias despois de case 25 anos
en funcionamento, é unha infraestrutura sanitaria básica para a comarca. A ampliación
da súa área de hospitalización é unha vella demanda do persoal do centro e do conxunto
dos veciños e veciñas da comarca que incidirá na cercanía dos servizos á poboación e
evitará -sempre e cando se dote dos recursos humanos e materiais necesarios- moitos
dos traslados que hoxe se realizan ao Hospital Clínico de Santiago.
Por esta razón, os trámites para que se faga canto antes e se dote acaidamente
deben ser áxiles, non admitir demoras e ir acompañados das dotacións orzamentarias
necesarias. Despois dun ano de anuncios reiterados é moita hora de pasar xa aos feitos e
CSV: BOPGDSPG-XVhuPxHEX-7
REXISTRO-GawmFnn59-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

de efectivizar as promesas dos distintos responsábeis políticos.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
5ª:

2

97464

OFICINA PARLAMENTAR

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

1.- Que previsión temporal ten a Xunta de Galiza para proceder á licitación do
proxecto construtivo da ampliación da área de hospitalización do hospital da Barbanza
que, segundo o propio conselleiro de Sanidade, debería facerse no outono?
2.- Que datas manexa o Goberno para o inicio das obras de ampliación?
3.- Cal é o incremento exacto de camas que se derivaría desa ampliación?
4.- Que partida ou partidas orzamentarias dos orzamentos da Xunta de Galiza
para 2022 dan cobertura á realización do proxecto e ao inicio das obras?

Santiago de Compostela, 3 de decembro de 2021

Asdo.: Rosana Pérez Fernández
Iria Carreira Pazos
Montserrat Prado Cores
Deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Rosana Pérez Fernández na data 03/12/2021 10:58:24

Iria Carreira Pazos na data 03/12/2021 10:58:35

María Montserrat Prado Cores na data 03/12/2021 10:58:49
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos, deputado e
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O centro de saúde de Moraña leva sufrindo, e sofre hoxe en día de forma moi
notábel, a política de recortes e de desmantelamento que a Xunta de Galicia lle aplica á
sanidade pública e nomeadamente á atención primaria. A situación de abandono e
precariedade vén de lonxe mais agravouse nos últimos tempos.
A atención primaria en Moraña adoece de graves problemas estruturais, entre os
que salientamos os seguintes:
- A carencia de servizo de pediatría. Trátase dunha praza compartida co concello
de Cuntis e que segue sen cubrirse e que obriga aos pais e nais a desprazarse ao PAC de
Caldas de Reis para que as crianzas poidan recibir atención médica. A Consellería de
Sanidade até o de agora o que fixo foi poñer escusas e remendos sen dar unha solución
definitiva a esta eiva. Aínda que no seu día o SERGAS comprometeuse a que un/ha
pediatra estaría dous días á semana en Moraña, nin tan sequera hai servizo eses dous
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días. É máis, moitas familias que sacaban citas na web do Sergas para pediatría no CS
de Moraña se lle daban sen ningún problema, pero ao chegar ao CS atopábanse que non
había pediatra.
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- A falta de reposición dunha praza de médico/a, despois da recente xubilación
dunha das doutoras que prestaba servizo no centro de saúde de Moraña.
- A cobertura dunha baixa en horario reducido. Ao xubilarse unha doutora e ao
cubrir outra praza médica por baixa pero en horario reducido fai que moitísimos días o
Centro de Saúde de Moraña só conte cun médico, incapaz de atender a todas a persoas
citadas e que acoden ao centro.
-A amortización dunha praza de celador/a que estaba cuberta por persoal de
servizos xerais. Cando se xubilou a persoa que a ocupaba, a Consellaría decidiu
amortizala.
- A situación límite do persoal sanitario. Son moitos os días nos que o centro de
saúde conta cun médico/a e o persoal de enfermería resulta insuficiente para
desenvolver o traballo diario xa que, ademais, debe atender a domicilio a pacientes que
o necesiten ao tempo que realizan desprazamentos para cumprir coas campañas de
vacinación da gripe e da COVID-19.
Recentemente a Consellería de Sanidade anunciou, a través do goberno
municipal de Moraña, unha serie de melloras das infraestruturas do centro de saúde
como a ampliación de salas médicas. Aínda que se valoren positivamente as melloras
das infraestruturas sanitarias, estas obras futuras non resolven os graves problemas do
presente, que teñen que ver sobre todo con carencias de medios humanos. Por moito que
se amplíen as instalacións, non servirá de nada se non se dota o centro con persoal
sanitario.
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Para unha atención sanitaria de calidade o que se precisa é un centro médico
dotado de suficientes recursos humanos e materiais. Trátase, pois de que o SERGAS
poña os medios para rematar coas colas na rúa para acceder ao centro de saúde, para
rematar coas múltiples chamadas telefónicas para poder contactar co centro de saúde, e
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para rematar coas listas de agarda de semanas, que colapsan os PACs e as urxencias
hospitalarias.

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª:
Considera o goberno galego que se está a prestar unha atención sanitaria de
calidade no centro de saúde de Moraña?
Como avalía a Xunta as listas de agarda do centro de saúde de Moraña?
Ten previsto dotar este centro de saúde de servizo de pediatría?
Ten previsto a Xunta cubrir as prazas vacantes para evitar o colapso da atención
primaria e a saturación de PACs e urxencias hospitalarias?
Que medidas vai adoptar a Xunta para garantir a prestación dunha atención
sanitaria de calidade no centro de saúde de Moraña?

Santiago de Compostela, 1 de decembro de 2021

Asdo.: Luis Bará Torres
Montserrat Prado Cores
Iria Carreira Pazos
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Deputado e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Xosé Luis Bará Torres na data 01/12/2021 17:05:19

Iria Carreira Pazos na data 01/12/2021 17:05:30
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Á Mesa do Parlamento
Encarna Amigo Díaz, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Corina Porro Martínez,
Miguel Tellado Filgueira, Alberto Pazos Couñago, Noelia Pérez López e Rosalía
López Sánchez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
O pasado 25 de novembro de 2020 houbo un acordo unánime no Parlamento de
Galicia solicitando á Xunta “convocar de inmediato a mesa de negociación para acadar
un convenio colectivo das Fundacións Biomédicas de investigación sanitaria de Galicia”
e “designar representante para esta negociación que teña capacidade de decisión e
forme parte da Consellería de Sanidade”.
Ambas condicións xa se estaban cumprindo no momento da adopción do acordo, pois
a mesa de negociación se estaba a reunir coa participación do xerente da Axencia de
Coñecemento en Saúde de Galicia (ACIS).
Mais o impulso acadado tralo acordo parlamentario ao respecto deu o seu froito e en
xuño de 2021 a dirección das fundacións e a representación sindical asinaron os
correspondentes acordos de convenio colectivo na sede da Consellería de Sanidade.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan as seguintes preguntas:
1. Cales serán os efectos que producirá o recente acordo na mellora das
condicións de traballo do persoal das fundacións de investigación sanitaria?
2. En que proxectos está a traballar actualmente a Xunta de Galicia con estas tres
fundacións?
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Noelia Pérez López na data 27/12/2021 11:55:48
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López Sánchez, Rosalía na data 27/12/2021 11:56:02
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Á Mesa do Parlamento
Encarna Amigo Díaz, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Corina Porro Martínez,
Miguel Tellado Filgueira, Alberto Pazos Couñago, Noelia Pérez López e Rosalía
López Sánchez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
No ano 2015 creouse a Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos,
asumindo tanto os medios persoais e materiais, como as funcións da Fundación
Pública Sanitaria Centro de Transfusión de Galicia, da Oficina de Coordinación de
Transplantes
de
Galicia,
adscribíndose
á
Axencia
a
Unidade
de
CriobioloxíaEstablecemento de Tecidos do Complexo Hospitalario Universitario da
Coruña.
A Axencia ten desenvolvido ao longo dos últimos anos diversos proxectos
colaborativos, así como implantado diversas melloras internas.
Un dos proxectos mais salientables é o Blood, cuxo obxectivo é o deseño,
desenvolvemento e implantación, dun sistema que garanta a xestión segura e de
calidade dos compoñentes sanguíneos.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Comisión:
Que valoración fai a Xunta de Galicia sobre a aplicación do proxecto Blood na Axencia
Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos?.
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Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2021
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Asinado dixitalmente por:
María Encarnación Amigo Díaz na data 27/12/2021 11:58:54
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 27/12/2021 11:59:10
María Corina Porro Martínez na data 27/12/2021 11:59:20
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 27/12/2021 11:59:31
José Alberto Pazos Couñago na data 27/12/2021 11:59:43
Noelia Pérez López na data 27/12/2021 11:59:57
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López Sánchez, Rosalía na data 27/12/2021 12:00:09
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Á Mesa do Parlamento
Encarna Amigo Díaz, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Corina Porro Martínez,
Miguel Tellado Filgueira, Alberto Pazos Couñago, Noelia Pérez López e Rosalía
López Sánchez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
O 25 de xuño de 2020, o Consello da Xunta aprobou o Plan de Saúde Mental de
Galicia, que establece para o período 2020-2024 98 proxectos dirixidos á prevención
da aparición de problemas de saúde mental na poboación galega e a establecer
melloras na asistencia sociosanitaria ás persoas que padecen un trastorno mental.
Este Plan foi explicado ante este Parlamento polo Director Xeral de Asistencia Sanitaria
do Sergas, Jorge Aboal, o pasado 17 de decembro.
A través desa información coñecemento que a posta en marcha desta estratexia
implica que o Goberno galego destinará no período 2020-2024 un orzamento de 83
millóns de euros a: incrementar o número de profesionais e dispositivos asistenciais no
Servizo Galego de Saúde para a atención sanitaria aos trastornos mentais (con
especial énfase nos destinados as atención á infancia e aos nosos maiores),
desenvolver programas destinados á recuperación das persoas con trastorno mental
severo (programas de intervención comunitaria e ampliación do número de prazas en
recursos sociosanitarios específicos) e fomentar a investigación nestas patoloxías.
Este plan prevé tamén a contratación de 240 novos profesionais ao longo de toda a súa
vixencia.
En concreto, para os anos 2020 e 2021 estaba prevista a contratación de 120 novos
profesionais.
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O seu proceso de incorporación ralentizouse en 2020 por mor da pandemia pero a
Xunta comprometeuse a recuperar o nivel neste ano 2021.

Logo do compromiso do Conselleiro ante o Parlamento, o Pleno do Parlamento de
Galicia aprobou o 23 de marzo de 2021 por unanimidade unha moción na que se
instaba á Xunta a “Desenvolver un plan de contratación de persoal sanitario en saúde
mental de profesionais de psiquiatría, psicoloxía clínica, traballadores/as sociais,
enfermeiros/as especialistas en saúde mental, técnicos auxiliares e terapeutas
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ocupacionais que implique a creación de 120 novas prazas antes da fin de 2021 e que
se estenda para equiparar o volume de profesionais de saúde mental no Sergas á
media estatal en todas as categorías de maneira efectiva ao inicio de 2024”.
O proxecto de Orzamentos Xerais que ten presentado a Xunta ante este Parlamento
continúa coa programación prevista, incorporando 43 novas prazas en materia de
saúde mental para o exercicio 2022.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan as seguintes preguntas:
1. Que novos programas puxo en marcha a Xunta de Galicia en 2021 en
desenvolvemento do Plan de Saúde Mental de Galicia?
2. Que actuacións ten previsto desenvolver en 2022 para continuar coa execución
do Plan?
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Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2021
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Asinado dixitalmente por:
María Encarnación Amigo Díaz na data 27/12/2021 12:03:15
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 27/12/2021 12:03:33
María Corina Porro Martínez na data 27/12/2021 12:03:42
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 27/12/2021 12:03:54
José Alberto Pazos Couñago na data 27/12/2021 12:04:08
Noelia Pérez López na data 27/12/2021 12:04:21
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López Sánchez, Rosalía na data 27/12/2021 12:04:35
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Á Mesa do Parlamento
Paula Prado del Río, José Manuel Rey Varela, Marisol Díaz Mouteira, Alberto
Pazos Couñago, María Elisa Rodríguez Carrera, Noelia Pérez López e Ana Belén
García Vidal, abeiro do disposto No artigo 152 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte Pregunta oral para o seu debate en
comisión 1ª Institucional, Administración Xeral, Xustiza e Interior.

Un dos obxectivos do actual goberno galego é garantir un equilibrio no territorio galego
entre o medio rural e o urbano, o interior e a costa que permita o desenvolvemento
económico da totalidade do territorio e que a cidadanía galega teña unhas óptimas
condicións de vida, con independencia do seu lugar de residencia, mediante o
potenciamento e apoio á prestación de servizos por parte dos nosos concellos, que é a
Administración máis próxima ás persoas administradas, converténdoas en motores do
desenvolvemento económico rexional.
Neste sentido, pretende colaborar cos concellos na mellora das condicións de vida das
persoas residentes nas áreas rurais a través da mellora das dotacións existentes de
infraestruturas básicas e do fomento da implantación e a reforma dos servizos
municipais demandados pola poboación rural, proporcionándolle aqueles que cubran
as súas principais necesidades, facilitando a implantación de actividades que poidan
xerar emprego e fixar poboación e procurando satisfacer as novas necesidades da
veciñanza e das empresas das áreas rurais.
Así publicouse a Orde do 30 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases
reguladoras e se convocan subvencións para a creación e/ou mellora das
infraestruturas, dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á prestación de
servizos municipais, destinadas a concellos de Galicia para o ano 2021.
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O esforzo investidor destas axudas vai dirixido, entre outra tipoloxía de proxectos, ao
cofinanciamento da construción ou a mellora dos parques infantís de titularidade
municipal, permitindo a instalación deste tipo de infraestruturas lúdicas en numerosas
parroquias e barrios de Galicia, ou unha renovación das construcións máis antigas que
se centrou, basicamente, na substitución dos vellos pavimentos por outros renovados e
máis seguros.
A innegable repercusión deste tipo de proxectos nunha área tan sensible para a
cidadanía como é o lecer infantil e a creación de ámbitos de convivencia e relación
social na infancia consolidan o mantemento de incentivos para fomentar esta tipoloxía
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de proxectos como a introdución na convocatoria de criterios específicos de valoración
que os prioricen sobre outras actuacións no ámbito municipal.
Igualmente, incorpóraronse como proxectos especificamente subvencionables dentro
da categoría de actuacións sobre instalacións deportivas aqueles que teñan como
obxectivo principal as melloras da accesibilidade e seguridade nos espazos ou
instalacións deportivas, co fin de fomentar a práctica do deporte seguro por todos os
segmentos da poboación e, en especial, das mulleres, e promover unha actividade que
abrangue todos os ámbitos e sectores da vida local, constituíndo así un elemento
fundamental de cohesión social. Finalmente, nas categorías de proxectos
subvencionables, tamén se incluíron de xeito explícito a realización de obras de
adaptación dos edificios municipais para garantir que resulten accesibles.
Polo anteriormente exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte
pregunta oral en Comisión:
 Que balance fai o goberno galego da Orde do 30 de decembro de 2020 pola que se
establecen as bases reguladoras e se convocan subvencións para a creación e/ou
mellora das infraestruturas, dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á
prestación de servizos municipais, destinadas a concellos de Galicia para o ano 2021 e
en quen medida está a supoñer unha mellora na prestación dos servizos municipais e o
benestar da poboación rural?

Santiago de Compostela, 27 de decembro 2021.
Asinado dixitalmente por:
Paula Prado del Río na data 27/12/2021 12:39:58
José Manuel Rey Varela na data 27/12/2021 12:40:15
María Sol Díaz Mouteira na data 27/12/2021 12:40:33
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María Felisa Rodríguez Carrera na data 27/12/2021 12:41:09
Ana Belén García Vidal na data 27/12/2021 12:41:21
José Alberto Pazos Couñago na data 27/12/2021 12:41:31
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Noelia Pérez López na data 27/12/2021 12:41:48
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Á Mesa do Parlamento
Encarna Amigo Díaz, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Corina Porro Martínez,
Miguel Tellado Filgueira, Alberto Pazos Couñago, Noelia Pérez López e Rosalía
López Sánchez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
En abril deste ano, a Xunta de Galicia aprobou o documento de Plan de Asistencia á
Anafilaxia en Galicia: Código Anafilaxia, tras un exhaustivo proceso de elaboración por
parte de profesionais do SERGAS e da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de
Galicia-061.
Este documento segue a liña doutros semellantes elaborados nos últimos anos para a
atención de patoloxías tempodependentes como o ictus ou a sepse.
Coma neles, deséñase o procedemento de actuación sanitaria baseado no
recoñecemento precoz dos signos e síntomas dunha reacción anafiláctica, coa
consecuente priorización de coidados e traslado inmediato a un servizo de urxencias
hospitalario co fin de mellorar a supervivencia e reducir as complicacións.
O obxectivo é minimizar o tempo transcorrido desde o inicio dos síntomas ata a
asistencia clínica e instauración do tratamento indicado.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan as seguintes preguntas:
1. Que vantaxes para o paciente supón a posta en marcha do Plan de Asistencia á
Anafilaxia en Galicia: Código Anafilaxia?
2. Que actuacións ten desenvolvido a Xunta de Galicia para a súa implantación?
3. Cales son as próximas accións previstas para o seu desenvolvemento?
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Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2021
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Asinado dixitalmente por:
María Encarnación Amigo Díaz na data 27/12/2021 12:07:51
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 27/12/2021 12:08:07
María Corina Porro Martínez na data 27/12/2021 12:08:17
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 27/12/2021 12:08:30
José Alberto Pazos Couñago na data 27/12/2021 12:08:44
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Noelia Pérez López na data 27/12/2021 12:08:58
López Sánchez, Rosalía na data 27/12/2021 12:09:38
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Á Mesa do Parlamento
Paula Prado del Río, José Manuel Rey Varela, Marisol Díaz Mouteira, Alberto
Pazos Couñago, María Felisa Rodríguez Carrera, Noelia Pérez López e Ana Belén
García Vidal, abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte Pregunta oral para o seu debate en
comisión 1ª Institucional, Administración Xeral, Xustiza e Interior.
No convencemento de que a función policial debe ter como principio inspirador a
prestación dun servizo público de calidade, a Vicepresidencia primeira e Consellería de
Presidencia, Xustiza e Turismo da Xunta de Galicia, dentro do seu ámbito
competencial, ven colaborando cos Concellos e coas Policías Locais de Galicia
consonte ás demandas e ás necesidades da sociedade galega, procurando adaptarse
ao seu constante dinamismo e ás novas esixencias derivadas dun maior
desenvolvemento e modernidade.
Así ao longo destes anos son numerosas as liñas de colaboración postas en marcha
cos Concellos e cos distintos corpos de Policía Local. A última delas, a ORDE do 20 de
xullo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan
subvencións, de carácter plurianual e en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas
a concellos para a adquisición de vehículos alternativos, mediante o sistema de renting,
con destino aos corpos de Policía Local, posta en marcha neste mesmo ano 2021 e xa
resolta por parte da Dirección Xeral de Administración Local para a renovación en
verde do parque de vehículos dos corpos de Policía Local de Galicia, mediante a
promoción daquelas solucións que teñan asociada unha menor ou nula taxa de emisión
de dióxido de carbono e que impulsen a mobilidade sustentable a través da
potenciación do uso de vehículos alternativos, híbridos ou eléctricos.
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Deste xeito continuase o apoio á prestación de servizos por parte dos concellos como
medio para conseguir o equilibrio territorial e para que a cidadanía teña óptimas
condicións de vida con independencia do seu lugar de residencia, a través de medidas
como o fomento dunha adecuada dotación de medios, e contribúese á mudanza cara a
un modelo de mobilidade e transporte facilitador de vida en contornos saudables e
compatible coa sustentabilidade ambiental pero asemade conciliable coa promoción do
desenvolvemento económico.

Polo anteriormente exposto os deputados e deputadas asinantes plantexan a seguinte
pregunta ora en comisión:
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Que balance fai o goberno da orde de axudas dirixidas a concellos para a adquisición
de vehículos alternativos con destino aos corpos de Policía Local?

Santiago de Compostela, 27 de decembro 2021.
Asinado dixitalmente por:
Paula Prado del Río na data 27/12/2021 12:37:15
José Manuel Rey Varela na data 27/12/2021 12:37:29
María Sol Díaz Mouteira na data 27/12/2021 12:38:07
María Felisa Rodríguez Carrera na data 27/12/2021 12:38:18
Ana Belén García Vidal na data 27/12/2021 12:38:28
José Alberto Pazos Couñago na data 27/12/2021 12:38:41
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Noelia Pérez López na data 27/12/2021 12:38:55
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Á Mesa do Parlamento
Paula Prado del Río, José Manuel Rey Varela, Marisol Díaz Mouteira, Alberto
Pazos Couñago, María Elisa Rodríguez Carrera, Noelia Pérez López e Ana Belén
García Vidal, abeiro do disposto No artigo 152 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte Pregunta oral para o seu debate en
comisión 1ª Institucional, Administración Xeral, Xustiza e Interior.

O Fondo de Compensación Ambiental ten como finalidade a aplicación de actuacións
globais destinadas á conservación, reposición e restauración do medio ambiente e
reequilibrio territorial. A súa xestión se emprega como ferramenta de impulso ao
funcionamento dos servizos, á dotación de infraestruturas e realización de
investimentos produtivos e xeradores de emprego no ámbito local así como ao
financiamento do gasto corrente ou de funcionamento das entidades locais en materia
ambiental.
O Goberno galego no contexto da crise sanitaria que estamos a vivir e as súas
inevitables consecuencias económicas que afectan tamén as facendas locais,
singularmente as dos pequenos concellos, que se encontran con importantes
dificultades para atender a prestación dos servizos públicos, está a potenciar medidas
que impulsan e promoven unha xestión eficaz e eficiente e permiten rendibilizar os
recursos das administracións, das cales veñen sendo boa mostra as fórmulas de
xestión compartida na prestación dos servizos públicos, de tal xeito que os resultados
positivos dunha posta en común dos recursos permitan continuar prestando uns
servizos públicos de calidade sen alterar a estabilidade da situación económica
municipal.
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Así, mediante Orde do 30 de decembro de 2020 establecéronse os criterios de
repartición e as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións da liña en
concorrencia non competitiva e da liña en concorrencia competitiva do Fondo de
Compensación Ambiental para o ano 2021.
Posteriormente co fin de poder amparar un maior número de solicitudes presentadas,
estímouse conveniente ampliar a dotación orzamentaria consignada para a liña en
concorrencia competitiva ampliando o crédito destas axudas mediante orde do 8 de
xuño de 2021 pola que se modifica a Orde do 30 de decembro de 2020. Entre o
catálogo de actuacións subvencionables compre destacar as orientadas ao fin sinalado
pola Lei 8/2009, do 22 de decembro, e ao cumprimento dos obxectivos marcados pola
Unión Europea, é dicir, a redución das emisións de gases de efecto invernadoiro, o
impulso e incremento da participación de enerxía procedente de fontes renovables e a
mellora e o incremento da eficiencia enerxética.
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A través do desenvolvemento de proxectos para a optimización enerxética dos
edificios, instalacións e vehículos das entidades locais e para a implantación de
tecnoloxías máis eficientes e respectuosas co ambiente e de menor consumo
enerxético pode conseguirse unha redución das emisións de gases de efecto
invernadoiro á atmosfera e, asemade, unha redución da factura enerxética das
entidades locais.
A isto engádese o efecto exemplarizante dos proxectos que contribúa a concienciar a
veciñanza da repercusión sobre o ambiente das medidas de eficiencia enerxética e
impulso da sustentabilidade ambiental no sector público local, ao que poden contribuír
as campañas divulgativas municipais para a sensibilización sobre a importancia das
medidas de protección ambiental e de eficiencia enerxética, financiables por primeira
vez ao abeiro desta orde.

Finalmente, considerando as recomendacións da Unión Europea e da Organización
Mundial da Saúde, inclúense no catálogo de actuacións subvencionables aquelas
obras en edificios municipais que fomenten a redución ou mitiguen os riscos derivados
da exposición ao gas radon.

Polo anteriormente exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte
pregunta oral en Comisión:
 Que balance fai o goberno galego sobre o resultado conseguido a través das axudas
concedidas con cargo ao Fondo de compensación ambiental?

Santiago de Compostela, 27 de decembro 2021.
Asinado dixitalmente por:
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Ana Belén García Vidal na data 27/12/2021 12:35:28
José Alberto Pazos Couñago na data 27/12/2021 12:35:37
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Á Mesa do Parlamento
Encarna Amigo Díaz, Borja Verea Fraiz, Paula Prado del Río, Marta RodríguezVispo Rodríguez, Corina Porro Martínez, Miguel Tellado Filgueira, Alberto Pazos
Couñago, Noelia Pérez López e Rosalía López Sánchez, deputadas e deputados do
Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e
Emprego.
O compromiso da Xunta de Galicia coa sanidade pública en Santiago de Compostela é
incuestionable.
A Xunta vén de aprobar o inicio do trámite urbanístico para poder ampliar nun 30% a
superficie do actual hospital clínico, despois de acometer xa importantes melloras nos
últimos meses como a ampliación das urxencias en 800 m2, executada por trámite de
emerxencia xusto despois da primeira onda da pandemia e cun investimento de 1,65
millóns de euros; a adquisición dun equipo de ultrasóns de frecuencia focalizado
(HIFU), cun investimento de 2,4 M€, que converteu ao CHUS no primeiro hospital
público de España en contar con este tratamento para pacientes con párkinson e
tremor esencial; ou a creación dunha nova unidade de ictus cun orzamento conxunto
de 450.000 euros para obra e equipamento.
E están xa adxudicadas as obras de reforma tanto da UCI como da farmacia
hospitalaria.
Máis alá da atención hospitalaria, a Xunta de Galicia puxo en servizo en 2016, tras un
investimento superior aos 3 millóns de euros un novo centro de saúde no barrio de
Galeras que, con 3.500 metros cadrados cubriu un oco que existía na cidade entre os
catro centros previamente existentes (Concepción Arenal, Conxo, Fontiñas e Vite).
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Porén, sabemos que o compromiso coa atención primaria da cidade non remata aí
senón que foi xa adxudicada a redacción dun proxecto de reforma para o centro de
saúde de Conxo.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en
Comisión:
Cales son as previsións da Xunta de Galicia de próximas actuacións de mellora nos
centros de atención primaria de Santiago de Compostela?
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Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 27/12/2021 12:14:35
José Alberto Pazos Couñago na data 27/12/2021 12:14:50
Noelia Pérez López na data 27/12/2021 12:15:04

CSV: BOPGDSPG-XVhuPxHEX-7
REXISTRO-lMmftZsYY-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

López Sánchez, Rosalía na data 27/12/2021 12:15:19

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

@gppgalicia

@GrupoPopularGal

97489

Á Mesa do Parlamento
Encarna Amigo Díaz, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Corina Porro Martínez,
Miguel Tellado Filgueira, Noelia Pérez López, Alberto Pazos Couñago e Rosalía
López Sánchez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
Galicia conseguiu, xunto coa rexión de Baixa Silesia (Polonia), unha das seis iniciativas
de irmandade da iniciativa estratéxica European Innovation Partnership on Active and
Healthy Ageing EIP on AHA ("Twinnings"), que financia a Comisión Europea, e que
serven para levar a cabo actividades de intercambio de coñecementos.
Os proxectos de irmandade promovidos céntranse no ámbito do envellecemento activo
e saudable.
A colaboración se baseará no intercambio de coñecemento no ámbito da teleasistencia
a domicilio.
TELEA é a plataforma de teleasistencia domiciliaria desenvolvida en Galicia e que
poñen a disposición dos enfermos crónicos, entre outros, unha web na que mellorar o
seguimento do seu caso y das súas patoloxías.
O Servizo Galego de Saúde adaptou TELEA durante a crise xerada pola Covid-19 coa
finalidade de vixiar aos casos máis estables e liberar camas para os casos máis graves
nos hospitais.
Tamén se utiliza TELEA como programa de apoio para os pacientes que foron dados
de alta.
Polo exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en Comisión:
Que accións está a levar a cabo a Xunta de Galicia para promover melloras na
plataforma TELEA?
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Asinado dixitalmente por:
María Encarnación Amigo Díaz na data 27/12/2021 12:19:55
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Á Mesa do Parlamento
Encarna Amigo Díaz, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Corina Porro Martínez,
Miguel Tellado Filgueira, Noelia Pérez López, Alberto Pazos Couñago e Rosalía
López Sánchez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
O sistema público de saúde de Galicia, para aproveitar o coñecemento que nace coa
crise sanitaria da covid-19 e para impulsar avances neste eido, convocou o programa
Traslaciona Covid-19.
A finalidade foi apoiar a investigación sanitaria co financiamento de proxectos, ideas ou
iniciativas xurdidas dentro do Sistema Público de Saúde orientadas a prevención,
diagnostico ou tratamento da enfermidade.
O Consello da Xunta do 22 de outubro de 2020 informou sobre a resolución da
convocatoria deste programa, con 10 proxectos beneficiados.
Polo exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en Comisión:
Que resultados espera obter a Xunta de Galicia dos proxectos de investigación
beneficiados polo programa Traslaciona Covid-19?
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Asinado dixitalmente por:
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María Corina Porro Martínez na data 27/12/2021 12:25:05
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A Mesa do Parlamento
Noelia Pérez López, Corina Porro Martínez, Miguel Tellado Filgueira, Encarna
Amigo Díaz, Alberto Pazos Couñago, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez e Rosalía
López Sánchez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia,
ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
O cancro é un dos problemas de saúde que mais afecta a nosa sociedade,
especialmente polo difícil diagnóstico de moitos deles.
É é un reto compartido avanzar na súa loita. O de mama é unha das doenzas que
ainda que se ben é certo pode aparecer en homes, ten unha maior afectación ás
mulleres, máis do 99% dos diagnósticos danse en mulleres.
En Galicia levamos anos traballando para a súa detección precoz. A vía rápida do
cancro de mama implantouse en 1992, e este feito, baseado en dous factores
fundamentais, os avances nos programas de cribado e os avances nos tratamentos,
permitiron reducir a mortalidade por mor deste cancro no 20%.
Unha vez realizado o diagnóstico, a premura na atención de cada un dos casos é
fundamental, e ainda que en Galicia se viña prestando desde os servizos de oncoloxía,
xinecoloxía, etc., tense comprobado que as Unidades de Mama, con equipos
multidisciplinares melloran o acceso e tratamento das mulleres que o precisan.

CSV: BOPGDSPG-XVhuPxHEX-7
REXISTRO-WdldKMALu-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Por ise motivo o Grupo Parlamentario Popular debateu no Parlamento unha iniciativa
instando á Xunta a regular o funcionamento das Unidades de Mama, para
homoxeneizalas en todas as áreas sanitarias galegas e para que esa homoxeneización
servise de referencia para a organización dos equipos de atención multidisciplinar
doutras patoloxías, comezando polas relacionadas co solo pélvico.

Dada a importancia de actuar con celeridade ante esta patoloxía, xa que o seu
pronóstico segue a depender principalmente da extensión da enfermidade no momento
da detección, e tendo en conta que a homoxeneización e a organización dos equipos
de atención multidisciplinares noutras patoloxías vai redundar nunha mellora na
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atención as pacientes, as súas familias e en definitiva, nunha mellora nas expectativas
de curación.
Polo exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Comisión:
Que actuacións ten realizado a Xunta de Galicia para dar cumprimento ao acordo
unánime do Parlamento de Galicia en relación coa homoxeneización das Unidades de
Mama en todas as áreas sanitarias galegas e a organización dos equipos de atención
multidisciplinar doutras patoloxías?
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Asinado dixitalmente por:
Noelia Pérez López na data 27/12/2021 12:29:26
María Corina Porro Martínez na data 27/12/2021 12:29:42
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 27/12/2021 12:29:56
María Encarnación Amigo Díaz na data 27/12/2021 12:30:09
José Alberto Pazos Couñago na data 27/12/2021 12:30:26
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 27/12/2021 12:30:42
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Á Mesa do Parlamento
Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Encarna Amigo Díaz, Corina Porro Martínez,
Miguel Tellado Filgueira, Noelia Pérez López, Alberto Pazos Couñago, Marisol
Díaz Mouteira e Rosalía López Sánchez, deputadas e deputados do Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte
pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e
Emprego.
Grazas ao investimento realizado pola Xunta de Galicia nos últimos anos, o Complexo
Hospitalario Universitario de Ourense ten mudado e mellorado as prestacións do
Hospital.
A execución da primeira fase do Plan Director, iniciada a finais do ano 2017, cun
investimento de mais de 43M€ permitiu ampliar notablemente a superficie do Hospital.
Un total de 55.000 m2 nos que a meirande parte corresponden á nova área de
hospitalización.
As obras permitiron reordenar os servizos do hospital e a centralización no novo edificio
os servizos de Medicina Interna, Oncoloxía, Hematoloxía, Neumoloxía, Endrocrinoloxía,
Reumatoloxía, Psiquiatría, Traumatoloxía, Cirurxía Xeral, Neuroloxía. Neurocirurxía, a
nova Unidade de Hospitalización Innovadora e a Cuberta Terapéutica.
Ademais coas obras creáronse novos espazos para a docencia, unha nova cociña
central , a nova sala de autopsias, etc..
O Conselleiro de Sanidade ten anunciado neste Parlamento que nos orzamentos do
2021 se incluíron 10M€ para a primeira fase da reprogramación funcional do Complexo,
no que está prevista a construción dun novo edificio e a reforma do hospital materno
infantil.
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Por isto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Comisión:

Cales son os próximos pasos previstos respecto as actuacións anunciadas no
Complexo Hospitalario de Ourense?
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Asinado dixitalmente por:
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 27/12/2021 12:34:02
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Á Mesa do Parlamento
Paula Prado del Río, José Manuel Rey Varela, Marisol Díaz Mouteira, Alberto
Pazos Couñago, María Felisa Rodríguez Carrera, Noelia Pérez López e Ana Belén
García Vidal, abeiro do disposto No artigo 152 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte Pregunta oral para o seu debate en
comisión 1ª Institucional, Administración Xeral, Xustiza e Interior.
A modernización e profesionalización das administracións públicas é un dos principios
básicos para acadar a mellor prestación dos servizos públicos aos cidadáns, e deste
xeito, mellorar a súa calidade de vida. Nos últimos anos temos asistido a un gran
proceso de modernización en todos os ámbitos dos servizos públicos, tales como na
sanidade, na educación, nas comunicacións, nas infraestruturas, e tamén, como non
podía ser doutro xeito no mundo das emerxencias.
Esta modernización e profesionalización das emerxencias implica a dotación a estes
servizos das últimas e novas tecnoloxías tanto de soporte ofimático, de vehículos e dos
seus equipamentos, de comunicacións como na utilización de novos medios para
mellor vixianza do territorio.

Neste sentido a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, a través da A Axencia
Galega de Emerxencias ten constituído un Grupo de Apoio Loxístico á Intervención,
que conta cunha unidade de drons, xa que este tipo de aeronaves pilotadas de xeito
remoto son cada vez máis empregadas na intervención en Emerxencias.
Polo anteriormente exposto os Deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte
pregunta
Qué balance fai a Xunta de Galicia das actuacións levadas a cabo pola esta Unidade
de apoio loxístico á intervención da Axencia Galega de Emerxencias?

Santiago de Compostela, 27 decembro 2021.
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Asinado dixitalmente por:
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María Sol Díaz Mouteira na data 27/12/2021 12:56:21
María Felisa Rodríguez Carrera na data 27/12/2021 12:56:38
Ana Belén García Vidal na data 27/12/2021 12:56:46
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Á Mesa do Parlamento
Paula Prado del Río, Teresa Egerique Mosquera, Corina Porro Martinez, José
Manuel Rey Varela, Marisol Díaz Mouteira, Alberto Pazos Couñago,María Elisa
Rodríguez Carrera, Noelia Pérez López e Ana Belén García Vidal, abeiro do
disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa
Mesa, a seguinte Pregunta oral para o seu debate en comisión 1ª Institucional,
Administración Xeral, Xustiza e Interior.
O Plan de Infraestruturas Xudiciais aprobado pola Xunta de Galicia no ano 2009
comprendía actuacións de rehabilitación, ampliación ou nova construción de edificios
xudiciais e obras de mantemento e mellora nos actuais edificios de xulgados, que
permitira ao Goberno galego paliar as deficiencias existentes no escenario do ano 2009
e prever as necesidades estruturais da planta xudicial galega para o futuro: unha das
obras que se consideraron prioritarias no dito Plan foi un novo edificio xudicial para o
partido xudicial de Vigo.
A rehabilitación e adaptación para usos xudiciais do antigo Hospital Xeral de Vigo como
nova sede da cidade da xustiza de Vigo nun edificio emblemático para a cidade, no que
Xunta de Galicia investiu máis de 42 millóns de euros, ten sido unha das obras máis
salientables do dito Plan.
Cunha superficie total de más de 38.000 metros cadrados, albergará as unidades
xudiciais existentes así como permitirá facer fronte a futuros crecementos de unidades
xudiciais no partido xudicial de Vigo e mesmo de servizos asociados á actividade
xudicial.
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes, formulan as seguintes preguntas:

1. Cales son os órganos e servizos que albergará a Cidade da Xustiza de Vigo?
2. Como valora a Xunta de Galicia a nova infraestrutura xudicial para a prestación do
servizo da Xustiza?
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Santiago de Compostela, 27 de decembro 2021.
Asinado dixitalmente por:
Paula Prado del Río na data 27/12/2021 12:52:49
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Teresa Egerique Mosquera na data 27/12/2021 12:53:07
María Corina Porro Martínez na data 27/12/2021 12:53:19
José Manuel Rey Varela na data 27/12/2021 12:53:30
María Sol Díaz Mouteira na data 27/12/2021 12:53:47
María Felisa Rodríguez Carrera na data 27/12/2021 12:53:57
Ana Belén García Vidal na data 27/12/2021 12:54:07
José Alberto Pazos Couñago na data 27/12/2021 12:54:28

CSV: BOPGDSPG-XVhuPxHEX-7
REXISTRO-3k49QN09e-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Noelia Pérez López na data 27/12/2021 12:54:45
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Á Mesa do Parlamento

Pablo Arangüena Fernández e Paloma Castro Rey, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 2ª.
A Comisión 2ª do Parlamento de Galicia, a instancia e como resultado dunha
proposición non de lei presentada polo grupo socialista con número de rexistro
15584, acordou na súa sesión de 18 de maio de 2021 instar á Xunta de Galicia “a
rematar os traballos para a ampliación e revisión da Rede Natura 2000, así como
avanzar na aprobación dos diferentes plans de xestión no prazo máis breve
posible”.
Nótese que, pola colocación das comas, o “prazo máis breve posible” que
menciona a resolución da comisión segunda refírese aos instrumentos de xestión,
non á ampliación da rede natura, polo que o acordo do Parlamento non contempla
ningún tipo de dilación temporal para a ampliación, senón que insta a rematar sen
máis. E nótese tamén que rematar eses traballos non implica rematalos sen máis,
senón que implica, obviamente, proceder á ampliación.
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Nove meses despois, non hai ningunha noticia nin indicio de que ese acordo se
vaia cumprir, a pesar de que a Xunta xa anunciara a ampliación –que deixara
ultimada o Goberno de Emilio Pérez Touriño- no ano 2011, quedando paralizada
por razóns descoñecidas pero por todos sospeitadas durante unha década, a pesar
de que nun anuncio no DOG de xaneiro de 2012, a propia Xunta recoñecía que a
ampliación era “urxente”.
Hai que ter en conta que Galicia ten a Rede Natura máis pequena entre as 17
CC.AA, con menos do 12 % da súa superficie protexida sobre o papel fronte ao
20 % da seguinte comunidade, que é o País Vasco, e ao 27 % de media estatal.
Hai que ter en conta tamén que polo que sabemos da proxectada ampliación,
aínda de se levar a cabo, estariamos moi lonxe da media estatal e seguiriamos á
cola das CC.AA, é dicir, non se trata dunha ampliación en modo algún
ambiciosa.
Por outra banda, a rede natura galega, ademais de ter, segundo a organización
ecoloxista WWF, o peor plan director entre as comunidades autónomas do
Estado, carece de mecanismos para compensar as restricións de uso da
propiedade que se podan establecer, na práctica moi poucas na actualidade pero
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que poden ser máis no futuro se se adopta un verdadeiro plan director, ademais
de que sería recomendable dinamizar os recursos e o patrimonio natural e
ambiental dos territorios que sexan xa ou sexan declarados no futuro Rede
Natura, polo que sería recomendable crear un fondo de compensación a tal
efecto.
Ese fondo podería nutrirse de recursos europeos, estatais, autonómicos ou
incluso, no seu caso, procedentes de empresas que queiran voluntariamente
contribuír dentro da súa responsabilidade social corporativa.
Por iso, o deputado e a deputada que asinan formulan as seguintes preguntas:
1ª) Cando vai o Goberno galego a cumprir o acordo da Comisión 2ª do 18 de
maio que o obriga a rematar os traballos para a ampliación da Rede Natura e, en
consecuencia, a proceder a dita ampliación?
2ª) Que porcentaxe do noso territorio quedaría incluído na Rede Natura galega
cando se leve a cabo a ampliación?
Pazo do Parlamento, 27 de decembro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Pablo Arangüena Fernández na data 27/12/2021 13:11:20
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Paloma Castro Rey na data 27/12/2021 13:11:35

97506

Á Mesa do Parlamento

Luís Álvarez Martínez e Julio Torrado Quintela, deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral na Comisión 5ª.
O problema das esperas e demoras para consultas, probas diagnósticas, recepción de
resultados ou cirurxía supón un dos graves problemas do sistema que empeora a
calidade da atención, minora as posibilidades de solucionar problemas asistenciais e
distancia a percepción da cidadanía sobre a eficiencia do sistema. Así se evidencia nas
valoracións das persoas usuarias, como se amosa no barómetro sanitario que publica o
CIS, onde se vén sinalando que o sistema galego está avaliado como o terceiro peor de
todas as CC.AA de España, segundo a cidadanía que o utiliza. Un dos elementos peor
valorados está nas listas de espera.
A pesares desta cuestión, existe un triunfalismo comunicativo dende a xestión da Xunta
de Galicia, especificamente na Consellería de Sanidade, sobre a cuestións das esperas.
Non entanto, as continuas informacións que por diversas vías se coñecen día tras día
evidencian que esta actitude contrasta coa realidade de numerosos casos que se coñecen
de maneira continuada sobre citas programadas con retrasos inexplicables e inasumibles
para todo criterio clínico.
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A pandemia provocada pola covid provocou un innegable reorden no sistema, e a
reprogramación de todo o sistema para centrarse no grave problema xurdido, pero a
realidade é que a día de hoxe o Sergas non está sendo reorientado para optimizar o
potencial de todos os profesionais que o compoñen, existindo unha lentitude na xestión
que provoca que non se recupere a actividade na súa plenitude e que non se resolva o
problema acumulado. A negativa do Goberno de Galicia a realizar un esforzo de
contratación e de dotación de recursos materiais para reforzar o sistema público provoca
o agravamento dalgúns males previamente existente.
Un caso coñecido recentemente serve como exemplo en Lugo, onde unha paciente con
fortes dolores e problemas intestinais foi citada para xuño, dende este decembro, a
pesares de estar tendo que ser constantemente atendida vía ordinaria e urxencias polos
problemas aparecidos. Como este caso, sucédense novas en prensa, reclamacións de
pacientes e notificacións que chegan aos representantes de traballadores e organizacións
sociais e políticas que alertan da necesidade de reforzar os recursos humanos no Sergas
para evitar estas esperas demoradas.
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Por iso, os deputados que asinan, formulan as seguintes preguntas:
1ª) Como valora o Sergas a existencia de demoras de máis de 6 meses para casos de
graves padecementos como o citado sucedido en Lugo coñecido a través dos medios de
comunicación?
2ª) Ten previsto o Sergas algún plan extraordinario de dotación de recursos humanos e
materiais para a área sanitaria da provincia de Lugo que permita afrontar unha
axilización dos procesos programados que acumulan esperas inasumibles?
Pazo do Parlamento, 27 de decembro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 27/12/2021 13:14:29
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Julio Torrado Quintela na data 27/12/2021 13:14:44
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Á Mesa do Parlamento
Diego Calvo Pouso, Carmen Pomar Tojo, Ramón Carballo Páez, José Manuel
Balseiro Orol, Marisol Díaz Mouteira, Begoña Freire Vázquez, Encarna Amigo Díaz
e Rubén Lorenzo Gómez deputadas e deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario Popular, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta oral en
comisión 2ª Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos.
O Goberno de Galicia fixouse como obxectivo prioritario da súa actuación reforzar a
seguridade viaria nas estradas da súa titularidade.
Para acadar esta meta está a desenvolver diversas actuacións nos 5.500 quilómetros
das vías da súa competencia, entre as que se encontran o Plan de reforzos de firme, o
Plan de Sendas de Galicia, o Programa específico de seguridade e inspección das
pontes e obras de paso, así como nos noiros e muros das estradas autonómicas, ou a
eliminación dos treitos de concentración de accidentes que ten identificados.
Esta última liña de actuación é unha medida coa que o Goberno galego dá resposta ao
mandato feito polo Parlamento durante o Debate Anual de Política Xeral de outubro de
2017.
Co propósito de coñecer polo miúdo o avance dos distintos proxectos e os
investimentos realizados no marco desta estratexia do Goberno galego para eliminar os
treitos de concentración de accidentes os deputados asinantes formulamos as
seguintes preguntas para a súa resposta en Comisión:
Cal é o grado de desenvolvemento da Estratexia de eliminación dos treitos de
concentración de accidentes identificados nas estradas autonómicas?
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Santiago de Compostela, a 27 de decembro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Diego Calvo Pouso na data 27/12/2021 13:07:27
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Carmen María Pomar Tojo na data 27/12/2021 13:07:50
Ramón Carballo Páez na data 27/12/2021 13:08:08
María Sol Díaz Mouteira na data 27/12/2021 13:08:34
José Manuel Balseiro Orol na data 27/12/2021 13:08:47
Freire Vázquez, María Begoña na data 27/12/2021 13:09:22
Rubén Lorenzo Gómez na data 27/12/2021 13:09:34
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María Encarnación Amigo Díaz na data 27/12/2021 13:10:24
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A Mesa do Parlamento
Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Encarna Amigo Díaz, Corina Porro Martínez,
Miguel Tellado Filgueira, Alberto Pazos Couñago, Noelia Pérez López e Rosalía
López Sánchez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
A experiencia e o coñecemento adquiridos nos últimos anos respecto da covi-19
permitiu mellorar o tratamento que se lles presta aos pacientes afectados por esta
enfermidade, tanto a aqueles que requiren hospitalización como aos que pasan o virus
nos seus fogares.
Con todo, moitos destes pacientes, tras superar a enfermidade, sofren importantes
secuelas e efectos secundarios relacionados coa covi-19.
Hai constancia de diversa sintomatoloxía: afectación pulmonar, afectacións
cardiovasculares, arritmias, miocardites, insuficiencias cardíacas e afectacións
neurolóxicas, entre as que as máis frecuentes son a dor de cabeza, a vertixe, a perda
do gusto e do olfacto, e en casos mais graves, ictus, inestabilidade na marcha, etc..
Para atender esta circunstancia e ofrecer o seguimento oportuno dun xeito
multidisciplinar a Consellería de Sanidade creou as Unidades Postcovid, hoxe
presentes nas sete áreas sanitarias. Conformadas por un variado número de
profesionais sanitarios especialistas, estas unidades permiten unha atención máis
especializada aos pacientes, así como realizar todas as probas necesarias para
comprobar a súa evolución, o que evita moitos trámites e consultas intermedias e
ofrece unha atención máis efectiva d de maior calidade.
Por isto , os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Comisión:
Cales son os avances respecto do desenvolvemento das unidades postcovid na
sanidade pública?
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Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2021
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Asinado dixitalmente por:
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 27/12/2021 13:15:11
María Encarnación Amigo Díaz na data 27/12/2021 13:15:34
María Corina Porro Martínez na data 27/12/2021 13:15:49

CSV: BOPGDSPG-XVhuPxHEX-7
REXISTRO-yxvRxJyX2-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 27/12/2021 13:16:00
José Alberto Pazos Couñago na data 27/12/2021 13:16:13
Noelia Pérez López na data 27/12/2021 13:16:25
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López Sánchez, Rosalía na data 27/12/2021 13:16:41
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Á Mesa do Parlamento
Encarnación Amigo Díaz, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, María Corina Porro
Martínez, Miguel Ángel Tellado Filgueira, Alberto Pazos Couñago, Noelia Pérez
López e Rosalía López Sánchez deputadas e deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario Popular, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta oral en
comisión 5ª Sanidade Política Social e emprego.
O Goberno galego está a apostar nos últimos anos pola mellora e modernización das
infraestruturas sanitarias públicas en aras de ofrecer o mellor servizo sanitario posible
aos cidadáns, reforzando o sistema sanitario público galego de hoxe e do futuro.
Nesta liña de actuación, a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade xestionará o
vindeiro ano 102,6 millóns de euros consignados nos orzamentos da Consellería de
Sanidade para seguir avanzando na construción, reforma e ampliación de
equipamentos sanitarios.
A Axencia Galega de Infraestruturas, dependente da Consellería de Infraestruturas e
Mobilidade, é a encargada de executar novos centros de saúde, ou de levar a cabo a
ampliación ou reforma de infraestruturas hospitalarias, como o Hospital de Ferrol, o
Gran Montecelo, en Pontevedra, o impulso do Novo CHUAC, na Coruña; ou as
ampliacións do hospitais de Ourense e de Santiago de Compostela.
Co propósito de coñecer polo miúdo o avance dos distintos proxectos e os
investimentos previstos para mellorar, ampliar ou construír novas infraestruturas
sanitarias, os deputados asinantes formulamos a seguinte pregunta para a súa
resposta en comisión:
Como están a avanzar as diferentes infraestruturas sanitarias cuxa execución ten
encomendada a Axencia Galega de Infraestruturas?

Santiago de Compostela, 27 de decembro 2021.
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Asinado dixitalmente por:
María Encarnación Amigo Díaz na data 27/12/2021 13:34:16
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 27/12/2021 13:34:30
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María Corina Porro Martínez na data 27/12/2021 13:34:39
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 27/12/2021 13:34:53
José Alberto Pazos Couñago na data 27/12/2021 13:35:06
Noelia Pérez López na data 27/12/2021 13:35:22
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López Sánchez, Rosalía na data 27/12/2021 13:35:38
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Á Mesa do Parlamento
Noa Díaz Varela e Patricia Otero Rodríguez, deputada e deputado pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta oral na Comisión 2ª.
A vertebración axeitada do territorio que asegure, cando menos, a equidade no
acceso aos servizos públicos debera ser unha obriga de calquera administración
de xeito que non existan discriminacións en función do lugar onde se habite.
Mais esa discriminación é o que se está a producir nalgunhas parroquias dos
concellos de Outes e Muros nas que o transporte público non é compatible cos
horarios dos centros de ensino de referencia de FP, ESO e Bacharelato de Noia.
Isto provoca non só unha disfunción nos horarios senón tamén a imposibilidade
de facer uso da Tarxeta Xente Nova por parte do alumnado, xa que as familias se
viron na obriga de contratar un servizo discrecional de transporte que, lonxe da
gratuidade da tarxeta, ten un custe de 54 euros por persoa.
Na actualidade, as liñas de transporte público que atravesan as parroquias de o
Freixo e Cruceiro de Roo (Outes) non se corresponden cos horarios de entrada e
saída dos IES Campo de San Alberto e IES Virxe do Mar de Noia. No mellor dos
casos, o autobús deixaría os rapaces e rapaces nos institutos ás 7:50h (50 minutos
antes da hora de entrada) e pasaría a recollelos unha hora despois da saída.
Semellante situación se produce no Concello veciño de Muros, mais neste caso
aínda ten unha agravante máis xa que a liña discrecional só chega a Esteiro, polo
que as familias que viven máis lonxe teñen que levar os nenos e nenas ata ese
punto para poder coller o autobús.
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Diante desta situación de discriminación que se produce mesmo entre familias
que viven no mesmo concello, e sumándonos ás reivindicacións da veciñanza
afectada, a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes preguntas:
1ª) Como valora a Xunta de Galicia a situación discriminatoria en canto a
horarios e custes das liñas de transporte público que existe entre o alumnado
dalgunhas parroquias dos concellos de Outes e Muros para acudir aos seus
centros de ensino de referencia?
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2ª) Ten previsto o Goberno galego algunha acción para resolver que parte do
alumnado de FP, ESO e Bacharelato de Outes e Muros non poida facer uso da
Tarxeta Xente Nova para acudir aos seus centros de ensino?
3ª) Ten previsto o Goberno galego algunha medida para rematar con esta
discriminación que só sofren os concellos de Outes e Muros de toda a comarca
da Barbanza?
Pazo do Parlamento, 27 de decembro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 27/12/2021 13:21:15
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Patricia Otero Rodríguez na data 27/12/2021 13:21:30
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Á Mesa do Parlamento
Noa Díaz Varela e Luís Álvarez Martínez, deputada e deputado pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral na Comisión 4ª.
A Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) anunciaba no mes de setembro a
sinatura dun convenio coa Asociación Galega de Orquestras (AGO) e a Asociación de
Empresas de Verbena de Galicia (Asevega) para o financiamento de sete festivais no
que participarían 50 orquestras en fins de semana de setembro e outubro, cun
financiamento total de 700.000 euros.
O Grupo Parlamentario Socialista non conseguiu atopar o convenio asinado, que non se
fixo público, nin coñecer as condicións específicas que se lle esixían ás empresas. Por
outra banda, descoñecemos por que era condición sine qua non que as orquestras que
participasen nese festival debían pertencer a algunha das asociacións coas que se asinou
o convenio.
Se ben somos conscientes das necesidades laborais que ten o sector musical das
verbenas, fortemente prexudicadas pola pandemia, semella que sería moito máis
efectivo o apoio a este sector, e por ende aos profesionais músicos e persoal técnico,
destinar eses 700.000 euros ao aumento do crédito para fomentar a contratación de
orquestras por parte doutras entidades mediante a subvención do 40 % do custe dos
cachés.
Á vista desta falta de transparencia, e entendendo que eses sete festivais supuxeron unha
pírrica axuda para o persoal traballador desas orquestras (profesionais da música e
persoal técnico), preguntamos:
1ª) Cal é o contido do convenio asinado coa Asociación Galega de Orquestras (AGO) e
a Asociación de Empresas de Verbena de Galicia (Asevega) para a realización de sete
festivais de orquestras? Por que non se fixo público?
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2ª) En que data exacta se asinou o citado convenio?
3ª) Realizou o Goberno galego algún tipo de inspección para comprobar que se
cumpriron a totalidade das condicións esixidas? De ser así, que condicións non foron
cumpridas?
4ª) Por que só puideron participar nestes festivais as orquestras sociais desas dúas
asociacións?
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5ª) Cal foi o procedemento administrativo determinado para que as orquestras se
puidesen anotar na convocatoria?
6ª) Cal foi o caché de cada unha das orquestras que participaron?
Pazo do Parlamento, 27 de decembro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 27/12/2021 13:38:59
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 27/12/2021 13:39:13

97519

Á Mesa do Parlamento

Noa Díaz Varela e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta oral na Comisión 5ª.
O deterioro paulatino da sanidade pública galega ao longo desta última década
estase a ver con nitidez na actualidade, con listas de agarda interminables para
realizar probas diagnósticas ou para unha cita de seguimento de enfermidades
crónicas. A estas agardas, produto dos recortes en persoal, súmase unha mingua
de recursos materiais que converten os centros sanitarios en espazos que non
cumpren as mínimas normas de seguridade, esenciais en tempo de pandemia.
A falla de recursos humanos, tanto facultativos como de persoal administrativo
de apoio que é o encargado de organizar a xestión dos centros e das listas de
agarda, está a provocar colas interminables para, por exemplo, pedir
presencialmente unha consulta de seguimento no servizo de Oncoloxía do
CHUS logo de que ninguén atenda a vía telefónica.
Ao tempo, son precisos tamén mellores e maiores espazos no CHUS para as
persoas que teñen que agardar a ser atendidos. Moitas das veces eses tempos de
agarda fanse en situacións absolutamente indignas, como é o caso da sala de
agarda de Oncohematoloxía, por poñer só un exemplo.
Sendo coñecedoras das futuras obras de ampliación do CHUS, que agardamos
dean solución a estes perentorios problemas de espazo, ao Grupo Socialista
parécenos razoable dar unha solución urxente mentres que esas obras estean
rematadas, previsiblemente nuns anos. Do mesmo xeito, entendemos tamén
urxente a contratación de máis persoal encargado das tarefas de xestión de citas
para que esas colas ás que asistimos na actualidade non se produzan.
Por iso, a deputada e o deputado que asinan, formulan as seguintes preguntas:
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1ª) É coñecedor o Goberno galego das dificultades que teñen as persoas doentes
para conseguir unha cita para consulta no servizo de Oncoloxía do CHUS?
2ª) Cales son as causas das colas interminables para conseguir unha cita para
consulta en Oncoloxía do CHUS logo de ser imposible conseguilo a través do
teléfono?
3ª) Considera o Sergas aceptable que, en tempos de pandemia, existan
acumulacións de persoas en corredores do CHUS para conseguir unha cita para
unha consulta hospitalaria?

97520

4ª) Pensa o Goberno galego, cando menos mentres non se resolva a situación de
pandemia, contratar máis efectivos para as tarefas de xestión de citas
hospitalarias?
Pazo do Parlamento, 27 de decembro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 27/12/2021 13:39:55

CSV: BOPGDSPG-XVhuPxHEX-7
REXISTRO-1qawreKKM-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Julio Torrado Quintela na data 27/12/2021 13:40:07
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Á Mesa do Parlamento
Diego Calvo Pouso, Carmen Pomar Tojo, Ramón Carballo Páez, José Manuel
Balseiro Orol, Marisol Díaz Mouteira, Begoña Freire Vázquez e Rubén Lorenzo
Gómez deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro
do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante
esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 2ª, Ordenación
Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servicios.
Exposición de motivos
O contexto de cambio climático no que nos atopamos obriga a tomar medidas para
estar preparados fronte a eventualidade de que se produzan episodios de seca, pero
tamén para afrontar os episodios cada vez máis frecuentes de precipitacións intensas
que poidan supoñer risco de inundacións.
A Xunta de Galicia, a través de Augas de Galicia, e de xeito paralelo á posta en marcha
do Plan de Xestión de Riscos de Inundación Galicia-Costa 2021-2027, está a
desenvolver os plans específicos de xestión de inundacións en nove zonas fluviais que
presentan unha maior vulnerabilidade.
Trátase, en concreto, das contornas do río Umia, en Caldas de Reis e Portas; Ulla-Sar,
en Padrón, Dodro, Rianxo, Rois, Catoira, Pontecesures e Valga; o Anllóns, en Carballo;
Campeda, en Vimianzo; Fontecova e Trasposta, en Viveiro; Bahíña e o Groba, en
Baiona; e o Lagares, en Vigo.
Estes plans recollen medidas e actuacións paliativas e preventivas de aplicación polas
distintas administracións, autonómica e local, para minimizar o risco de enchentes.
A Xunta de Galicia, de feito, xa asinou convenios de colaboración cos varios concellos
como Padrón, Baiona, Gondomar, Valga, Catoira ou Carballo, para executar as
actuacións pertinentes.
Polo exposto, os deputados asinantes, formulamos a seguinte pregunta en Comisión:
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Que valoración fai o Goberno galego das medidas impulsadas para minimizar o risco
de posibles asolagamentos nas diferentes áreas con maior risco potencial significativo
de inundacións?
Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2021
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Asinado dixitalmente por:
Diego Calvo Pouso na data 27/12/2021 14:11:51
Carmen María Pomar Tojo na data 27/12/2021 14:12:05
Ramón Carballo Páez na data 27/12/2021 14:12:20
María Sol Díaz Mouteira na data 27/12/2021 14:12:30
José Manuel Balseiro Orol na data 27/12/2021 14:12:46
Rubén Lorenzo Gómez na data 27/12/2021 14:13:07
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15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, María González Albert, Daniel Pérez López e
Luis Bará Torres, deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 1ª, sobre as
dificultades para dispor de socorristas nas instalacións municipais acuáticas de Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Novamente ao chegar a época estival os concellos galegos vense na necesidade
de procurar socorristas que permitan a apertura e funcionamento das piscinas
municipais, que nos meses de verán constitúen un dos principais espazos de
esparcemento e lecer da cidadanía nos que mitigar as, cada vez máis elevadas,
temperaturas. No interior do país constitúen a principal alternativa (non a única) os
rigores climatolóxicos.
Consonte á normativa actualmente vixente, as piscinas de uso público, como
norma xeral, haberán dispor, de polo menos un socorrista, se ben, dependendo da
superficie da lámina de auga dos vasos ou do número destes e da distancia que os
separe, podería cumprir un número máis elevado de socorristas
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Dende os últimos anos o cumprimento da medida preventiva indicada está a
supor un grande obstáculo para moitos dos concellos do país. Insalvábel en non poucos
casos e que leva á renuncia de moitos concellos á apertura da piscina municipal, co
grande prexuízo que tal implica tal decisión para a poboación do concello. Poboación
que na meirande parte dos concellos galegos vese incrementada, nas épocas do verán,
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tanto polo turismo, como polo importante número de emigrantes que veñen pasar os
seus días de feiras aos seus lugares de orixe.
O certo é que ano tras ano estamos a ver como os concellos galegos teñen
enormes dificultades para cubrir as prazas de socorristas precisas para a apertura das
súas instalacións acuáticas, sen que conste a existencia de accións por parte da Xunta de
Galiza destinadas a rematar con tal carencia, sen afectar -obviamente- á seguridade das
persoas usuarias do servizo.
Máis unha vez as axudas da Xunta de Galiza destinadas á contratación polos
concellos de persoal para o servizo de socorrismo chegan unha vez iniciado o verán, o
que limita extraordinariamente as posibilidades de contratación e as condicións nas que
se poda proceder á necesaria contratación. Resulta evidente que se ate finais de xuño un
Concello non coñece as achegas de que vai dispor dificilmente poderá organizar o
servizo, e as condicións laborais que poderá ofertar, o que condiciona o aceso do persoal
necesario para o funcionamento da instalación acuática. As condicións laborais, a
seguridade e fiabilidade na demanda, que permita confiar en posteriores é un elemento
determinante na decisión de moitas persoas en investir na capacitación técnica que
permita exercer a actividade de socorrismo, como tamén o é a necesaria asunción dos
custes formativos de tal capacitación profesional.
Así a escaseza de cursos de formación e o seu elevado custe limita a oferta de
persoas capacitadas para o desenvolvemento de tarefas de socorrismo e salvamento que,
CSV: BOPGDSPG-XVhuPxHEX-7
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ante a ausencia de promoción pública de medidas formativas, vese na obriga de realizar
importantes desembolsos para adquirir a capacitación necesaria para exercer unha
actividade de incerta duración -en todo caso estacional- e con baixas retribucións o que
dificulta un eventual retorno do investimento.
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En todo caso, entendemos que non se pode contemplar como alternativa para o
incremento da oferta unha redución na formación e capacitación. O incremento na
oferta terá que vir da man da mellora nas condicións laborais e de facilitar o acceso á
formación, e non a costa de reducir os coñecementos e aptitudes precisas para o
desempeño da actividade, que o único que permitirá será avanzar na precarización
laboral e nunha diminución da seguridade e calidade do servizo de salvamento, co
evidente risco que implicaría para as usuarias dos espazos acuáticos.
Son varios os concellos da comarca de Valdeorras que ante a imposibilidade de
atopar socorristas renunciaron á apertura das piscinas públicas, advertencia que para
futuros anos xa realizaron outros moitos concellos galegos.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
1ª:
Ten constancia a Xunta de Galiza da existencia de concellos nos que a ausencia
de socorristas impide a apertura das piscinas municipais?
Considera a Xunta de Galiza que non resolver ate finais do mes de xuño a
convocatoria de axudas destinadas aos concellos galegos para contratación de
socorristas facilita ás entidades locais a selección e contratación de persoal a tal fin?
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Existe algunha razón que xustifique que a resolución non se ditara antes de
iniciado o verán?
Cantos cursos para a obtención do certificado profesional de socorrismo
subvencionou a Xunta de Galiza no ano 2020 e 2021?
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Entende a Xunta de Galiza que a duración dos contratos e as condicións laborais
ofertadas facilitan dispor de socorristas en todas as piscinas públicas de Galiza?

Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2021

Asdo.: Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
María González Albert
Daniel Pérez López
Luis Bará Torres
Deputados e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 27/12/2021 13:54:46

María González Albert na data 27/12/2021 13:55:00
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Daniel Pérez López na data 27/12/2021 13:55:09

Xosé Luis Bará Torres na data 27/12/2021 13:55:41
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Á Mesa do Parlamento
Diego Calvo Pouso, Carmen Pomar Tojo, Ramón Carballo Páez, José Manuel
Balseiro Orol, Marisol Díaz Mouteira, Begoña Freire Vázquez, Encarna Amigo Díaz
e Rubén Lorenzo Gómez deputadas e deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario Popular, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta oral en
comisión 2ª Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos.

O Goberno galego está a incidir nos últimos anos na conservación e mantemento da
Rede Autonómica de Estradas de Galicia (Raega) ao considerar que o bo estado da
rede viaria é un factor fundamental para reforzar a seguridade viaria.
Esta aposta por manter nas mellores condicións posibles os 5.500 quilómetros de
estradas de competencia autonómica leva aparellado o desenvolvemento de
distintas medidas e programas que redundan na seguridade de todos os usuarios das
estradas.
Entre estas medidas, hai un programa específico de seguridade e inspeccións das
pontes e obras de paso no que Galicia foi pioneira. Un programa co que vén realizando
actuacións e inspeccións periódicas e constantes nos viadutos, pontes ou obras de
paso existentes na rede de estradas de titularidade da Xunta. E ao que se engadiu,
con posterioridade, un novo programa de inspección de muros e noiros.
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte pregunta oral
en Comisión:
Que medidas e actuacións se teñen realizado no marco do programa de inspeccións en
pontes, obras de paso, muros e noiros que vén aplicando o Goberno galego nas
estradas da súa titularidade?
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Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2021

Asinado dixitalmente por:
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Diego Calvo Pouso na data 27/12/2021 14:19:07
Carmen María Pomar Tojo na data 27/12/2021 14:19:25
Ramón Carballo Páez na data 27/12/2021 14:19:37
José Manuel Balseiro Orol na data 27/12/2021 14:19:50
María Sol Díaz Mouteira na data 27/12/2021 14:20:04
Freire Vázquez, María Begoña na data 27/12/2021 14:20:13
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Á Mesa do Parlamento
Diego Calvo Pouso, Carmen Pomar Tojo, Ramón Carballo Páez, José Manuel
Balseiro Orol, Marisol Díaz Mouteira, Begoña Freire Vázquez e Rubén Lorenzo
Gómez deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro
do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante
esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 2ª, Ordenación
Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servicios.
Exposición de motivos
O Goberno galego está a apostar polo desenvolvemento da intermodalidade nas
principais cidades galegas. Unha aposta froito do convencemento de que este tipo de
infraestruturas son estratéxicas para o fomento dunha mobilidade sostible a través do
transporte público, así como para a creación nas cidades galegas de novos polos de
dinamización económica e para o fortalecemento da competitividade do noso territorio,
máis, tendo en conta a recente chegada do AVE á cidade de Ourense.
Esta aposta da Xunta vense traducindo en feitos no que respecta ás actuacións
dependentes da Administración autonómica, tanto no que atinxe aos trámites
administrativos e urbanísticos que tales actuacións requiren, como no impulso das
obras necesarias. Esta dilixencia deu como resultado que, cando menos no que
respecta á parte que corresponde á Xunta, as terminais de autobuses das estación
intermodais de Ourense e de Santiago xa estean operativas desde o ano 2021; non
así, a parte ferroviaria, que lle corresponde executar ao Goberno de España.
A posta en marcha de infraestruturas desta envergadura require, a maiores dun
salientable investimento económico, a colaboración e coordinación entre as
administración implicadas para, co esforzo de todas, poder executalas en prazos
razoables e así poder poñelas á disposición da cidadanía o antes posible.
Conscientes da vontade da Xunta e do enorme esforzo que está a realizar para
impulsar as estacións de autobuses intermodais nas principais cidades galegas para
aproveitar a potencialidade da chegada do AVE, e ante o ritmo lento de avance por
parte do Goberno central na parte que lle corresponde, as terminais de tren, os
deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte pregunta oral en Comisión:
CSV: BOPGDSPG-XVhuPxHEX-7
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Cal e a situación actual do mapa da intermodalidade nas principais cidades galegas?

Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2021
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Asinado dixitalmente por:
Diego Calvo Pouso na data 27/12/2021 14:31:59
Carmen María Pomar Tojo na data 27/12/2021 14:32:19
Ramón Carballo Páez na data 27/12/2021 14:32:33
José Manuel Balseiro Orol na data 27/12/2021 14:35:05
María Sol Díaz Mouteira na data 27/12/2021 14:35:18
Freire Vázquez, María Begoña na data 27/12/2021 14:35:29
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Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Luis Bará Torres e Iria Carreira Pazos,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 1ª, sobre as medidas de seguridade e control de acceso nos
edificios xudiciais de Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hai aproximadamente 14 anos o Goberno Galego iniciou un proceso dirixido a
dotar aos edificios xudiciais de medidas de seguridade que permitisen o normal
desenvolvemento da súa actividade en condicións de seguridade e tranquilidade. Así, a
practica totalidade dos inmobles que albergan órganos xurisdicionais contan con persoal
de Forzas e Corpos de Seguridade que trasladan a necesaria confianza e tranquilidade ás
persoas que traballan ou acoden a administración de xustiza.
Folga comentar a enorme importancia de garantir a total seguridade das persoas
no interior dos edificios xudiciais, e que a máis mínima sombra de dúbida sobre a
mesma podería condicionar a cualidade da nosa Xustiza. A persoa ofendida por un
delito ou aquela que debe prestar declaración testifical, alén do proprio persoal ao
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servizo da administración de Xustiza, non poden ter a máis mínima sensación de
inseguridade ou desprotección que puidera chegar a desincentivalas do exercicio de
accións para a protección dos seus dereitos, ao cumprimento dun deber público como é
colaborar coa administración de xustiza, ou mesmo desenvolver o seu labor profisional.
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Deixando ao marxe o feito de que eventualmente se comprometa efectivamente a
integridade das persoas que accedan ao interior dos edificios xudiciais.
Quen frecuenta os xulgados, particularmente de primeira instancia e de
instrución, pode comprobar que decote se viven escenas de grande tensión e
emotividade que moitas veces se exteriorizan e expresamente de moi diferentes formas,
mesmo en casos singulares de formas pouco controladas.
E por iso o Goberno conformado polo Bloque Nacionalista Galego e o Partido
Socialista encetou un proceso para dotar aos edificios xudiciais de medidas de
seguridade activa e pasiva que garantisen a seguridade no interior dos inmóbeis e que a
estadía nos mesmos non implicase unha tensión adicional para as persoas que, por
calquera razón e fose cal for a condición, se visen na necesidade de acudiren aos
órganos xurisdicionais. Así entendeuse que instalación de escáneres e arcos de
seguridade, xunta coa presenza de persoal de FFCCSS, constitúen un elemento esencial
para o funcionamento normal da Administración de Xustiza.
Malia o anterior a día de hoxe podemos comprobar como son numerosos os
edificios xudiciais que non contan coas medidas de seguridade básicas. Así
recentemente vimos como a representación das traballadoras de xulgados de Corcubión,
Carballo, Betanzos ou Muros denunciaban a carencia de medios de seguridade pasiva,
denuncia que podería ser perfectamente extensíbel aos edificios doutros partidos
xudiciais como Ribadavia, Trives ou Xinzo da Limia, citados simplemente a modo de
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exemplo.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 1ª :
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. Por que razón a totalidade dos edificios xudiciais de Galiza non contan con
medidas de seguridade pasiva (escáneres e arcos de seguridade), e de persoas
cualificadas para o seu manexo, que permitan garantir a seguridade das persoas que se
encontren no interior das instalacións xudiciais?
. Ten previsto o Goberno Galego desenvolver algunha medida dirixida para
emendar tal carencia de medidas de seguridade?
. Considera a Xunta de Galiza que na totalidade dos edificios xudiciais de Galiza
existen medidas que impiden o acceso ao interior dos mesmos con instrumentos
susceptíbeis de menoscabar a integridade física das persoas?
. Entende a Xunta de Galiza que a seguridade e tranquilidade no interior dos
edificios xudiciais redunda nunha mellor calidade do funcionamento da Administración
de Xustiza e da atención ás usuarias?

Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2021

Asdo.: Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Iria Carreira Pazos
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Luis Bará Torres
Deputados e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Luis Bará Torres, María González Albert e Noa
Presas Bergantiños, deputados e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 1ª, sobre a dotación a
Ourense dun novo edificio administrativo que centralice as dependencias da Xunta de
Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A finais do século pasado a Xunta de Galiza elaborou o proxecto denominado
“Ourense cara o milenio” no que se anunciaba a construción dun novo edificio
administrativo para a cidade de Ourense que permitise albergar todas as dependencias
da Xunta de Galiza. No referido proxecto contemplábase o traslado do campo de fútbol
de O Couto para os terreos de Bemposta e a construción no barrio de O Couto do
edificio administrativo.
A pesares de ter asumido o proxecto anunciado e a construción do novo edificio
administrativo en Ourense, no ano 20214 o Sr. Núñez Feijóo anuncia a paralización
definitiva do proxecto do grande edificio administrativo nos terreos do campo de fútbol
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do Couto, sen que conste a existencia de proposta ou opción para a construción do
necesario edificio administrativo.
Nin o feito de contar Ourense cun goberno local ideoloxicamente afín, nin ser
Ourense a unha provincia galega que carecía desa unificación de servizos
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administrativos da Xunta de Galiza, implicou esforzo ou xestión algunha cara á
construción da infraestrutura administrativa prometida.
Xa finais do ano 2018 o presidente da Xunta de Galiza anuncia a súa intención
de dotar a Ourense dun “edificio singular” no que albergar a totalidade do servizos
administrativos da Xunta de Galiza, prometendo que os orzamentos do próximo ano xa
recollían unha partida inicial que permitise avanzar na tramitación do proxecto
anunciado. Non consta a existencia de tramite ou actuación algunha en cumprimento do
anunciado realizado polo Sr. Núñez Feijóo.
No 2019 o Sr. Núñez Feijóo volve anunciar a construción do edificio
administrativo para o que compromete un investimento de 20 millóns de euros,
instándolle ao Concello de Ourense a posta a disposición dunha parcela na que construír
a edificación.
Así as cousas Ourense segue a ser a única provincia que no que a Xunta de
Galiza non ten concentrados os seus servizos administrativos nun edificio, senón que as
dependencias están esparexidas en 20 inmóbeis ubicados en distintas zonas da cidade,
situación que implica unha evidente molestia para a cidadanía e un custo importante
para os recursos públicos, dado que non en todos os casos a propiedade do inmoble é
pública.
Ademais do anterior o estado de locais no que se ubican as dependencias
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administrativas en moitos casos carecen de luz natural, contan problemas de
climatización, falta de espazo, humidades, vertidos, síndrome de edificio enfermo, sen
medidas de emerxencia, con problemas de radon, etc, ademais de incumprir a lei de
accesibilidade universal, como xa se ten denunciado dende a CIG.
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Os orzamentos para o 2021 -do que xa transcorreu a metade do exercicio- xa
non contemplan a construción de edificio novo e singular algún, senón a remodelación e
adaptación dun edificio de usos sanitarios para acondicionalo para albergar as
dependencias administrativas da Xunta de Galiza.
Recentemente nesta sucesión de compromisos e anuncios incumpridos o actual
Secretario Xeral do Partido Popular manifesta a existencia dun “bloqueo” no proxecto
da construción do edificio administrativo, sen que precisar as razóns nin as causas de tal
suposto bloqueo no suposto proxecto de edificio administrativo. Afirmación e
indefinición que provocan grande preocupación, institucional e democrática, habida
conta das responsabilidades e actuacións do declarante, en relación coa cidade de
Ourense.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 1ª :
. Que actuacións realizou o Goberno Galego dende o ano 2009 para dotar a
Ourense dun edificio no que albergar a totalidade dos servizos administrativos da Xunta
de Galiza? En concreto que accións se seguiron no ano 2021?
. Cal é o importe das cantidades abonadas pola Xunta de Galiza dende o ano
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1999 en concepto de arrendamento de locais nos que se ubican os distintos servizos
administrativos?
. Existe algún bloqueo no proxecto para dotar a Ourense dun edificio
administrativo no que residenciar a totalidade dos servizos administrativos da Xunta de
Galiza, e, no seu caso, en que consiste dito bloqueo e cales son as razóns do mesmo?
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Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2021

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

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres e Alexandra Fernández Gómez, deputado e deputada
do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do
disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. En Galiza existen 201 especies ameazadas, das cales 75 están en perigo
de extinción e 126 en situación vulnerábel. Tanto a Lei 42/2007 do patrimonio
natural e a biodiversidade como a Lei 5/2019 do patrimonio natural e da
biodiversidade de Galicia prevén a aprobación de plans de recuperación para as
especies en perigo de extinción e plans de conservación para as especies
vulnerábeis.
2. Logo da aprobación do Decreto 88/2007 polo que se regula o Catálogo
de Especies Ameazadas de Galicia aprobáronse os seguintes plans:
- Decreto 70/2013 polo que se aproba o plan de recuperación do
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sapoconcho común
- Decreto 75/2013 polo que se aproba o plan de recuperación da
escribenta das canaveiras.
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- Decreto 9/2014 polo que se aproba o plan de conservación da píllara das
dunas.
No ano 2013 iniciouse o procedemento de revisión do plan de
recuperación dos oso pardo transcorridos máis de 8 anos aínda non foi aprobado.
3. A Xunta de Galiza adxudicou outros plans de conservación e de
recuperación de especies ameazadas, sen que chegara a aprobarse oficialmente
coa publicación do DOG. O que pode supoñer un grave risco para as especies
vulnerábeis e en risco de extinción e un grave incumprimento do establecido na
lexislación vixente.

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral
na Comisión 2ª:
1. Que avaliación fai a Xunta do plan de recuperación do sapoconcho
común, dos seus obxectivos e das normas de protección da especie e dos seu
hábitat?
2. Que avaliación fai a Xunta do plan de recuperación da escribenta das
canaveiras, dos seus obxectivos e das normas de protección da especie e do seu
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hábitat?
3. Que avaliación fai a Xunta do plan de recuperación da píllara das
dunas, dos seus obxectivos e das normas de protección da especie e dos seus
hábitats?
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4. En que prazo prevé o goberno galego aprobar a revisión do plan de
conservación do oso pardo?
5. Que plans de conservación e de recuperación de especies ameazadas
ten previsto aprobar a Xunta no ano 2022?
6. Por que razón o goberno galego non aprobou os plans de recuperación e
conservación de 196 especies ameazadas?
7. Ten coñecemento o goberno galego da afección de proxectos industriais
e nomeadamente proxectos de desenvolvemento eólico a hábitats de especies
ameazadas?
8. Que medidas ten previsto adoptar a Xunta para evitar a afección de
proxectos industriais eólicos a hábitats de especies ameazadas?

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2021

Asdo.: Luis Bará Torres
Alexandra Fernández Gómez
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Deputado e deputada do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
Borja Verea Fraiz, Miguel Ángel Tellado Filgueira, Marta Nóvoa Iglesias, Cristina
Sanz Arias, José Antonio Armada Pérez, Adrián Pardo López e Moisés Rodríguez
Pérez deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 6ª de Industria,
Enerxía, Comercio e Turismo

Liderado pola Xunta de Galicia e contando coa colaboración do Clúster de Turismo de
Galicia como entidade máis representativa do sector, o Plan director 2021-2023 Galicia
destino seguro plasma o marco de traballo en materia turística para o referido período
2021–2023 e supón, ao igual que sucedeu coa anterior Estratexia de Turismo de
Galicia 2020, un exemplo de colaboración público–privada á hora de deseñar a
estratexia sectorial do turismo galego.
Así, este plan director debe servir non só para combater os efectos da crise, senón
tamén para reinventar ao ecosistema turístico galego, situándoo na mellor situación
competitiva posible ao remate da crise sanitaria. O obxectivo é posicionar a Galicia
como un destino destacado despois da crise.
O Plan director Galicia destino seguro 2021-2023 está pensado como unha ferramenta
indispensable para impulsar a recuperación do sector: consolidando a oferta segura,
recuperando os niveis de ocupación e gastos previos á pandemia e promovendo un
turismo de calidade, innovador e sustentable.
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan as seguintes preguntas:
 Como considera o goberno galego que axudará o Plan Director 2021-2023 Galicia
destino seguro ao estímulo e apoio do sector turístico?
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 Que liñas, misión e obxectivos estratéxicos se contemplan no Plan Director 20212023 Galicia destino seguro?

Santiago de Compostela, 28 de decembro 2021.
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Á Mesa do Parlamento
Borja Verea Fraiz, Miguel Ángel Tellado Filgueira, Marta Nóvoa Iglesias, Cristina
Sanz Arias, José Antonio Armada Pérez, Adrián Pardo López e Moisés Rodríguez
Pérez deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 6ª de Industria,
Enerxía, Comercio e Turismo
O goberno galego foi pioneiro na posta en marcha de medidas para garantir a
seguridade dos viaxeiros que se achegan a Galicia, unha destas medidas foi o “seguro
Coronavirus” que consensuado cos turoperadores e axencias de viaxe galegas, pon a
disposición do viaxeiro para recuperar a súa confianza e reactivar o sector turístico.
O obxectivo é a de ofrecer tranquilidade aos turistas e peregrinos que visiten a
comunidade mediante a cobertura dos custos sanitarios, de aloxamento ou transporte
derivados dun posible caso de infección por covid-19.
Este seguro ofrece un plus de tranquilidade aos turistas e peregrinos e contribúe a
reforzar a mensaxe de Galicia como destino seguro, de calidade e confiable na que
precisamente o Goberno galego vén traballando desde o comezo da pandemia coa
finalidade de recuperar a confianza dos visitantes neste Xacobeo 21-22, e forma parte
do plan de choque do sector turístico que inclúe outras medidas como as axudas ás
axencias de viaxes e ao sector da turoperación.
Polo anteriormente exposto os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte
pregunta:
Que valoración fai o goberno galego sobre a posta en marcha do “Seguro Covid” para
garantir a seguridade dos viaxeiros que se achegan a Galicia?

Santiago de Compostela, 28 de decembro 2021.
Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres e Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, deputados do Grupo
Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 1ª, sobre a utilización sesgada e a manipulación do informe do Consello
Consultivo sobre o Porto de Marín.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado xoves 22 de outubro a Xunta deu a coñecer unha versión parcial e
sesgada do informe do Consello Consultivo sobre a posibilidade de adscrición ao porto
de Marín dos terreos que actualmente ocupa ENCE no dominio público marítimo
terrestre.
O citado informe foi realizado polo órgano superior de consulta da Xunta a
pedimento do vicepresidente segundo e conselleiro de economía, empresa e innovación.
Foi emitido no tempo récord de unha semana, cousa que non é habitual nos informes do
Consello.
Poucos días despois da filtración parcial e partidista do contido do informe,
fontes do Consello Consultivo desmentiron, en declaracións a Radio Pontevedra, a
CSV: BOPGDSPG-XVhuPxHEX-7
REXISTRO-wcGd7PYPj-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

versión que estaba a difundir a Xunta. Segundo se desprende da información publicada
por este medio: “O Consello Consultivo afirma que non analiza no informe solicitado
pola Xunta a posíbel adscrición de ENCE ao porto de Marín, senón a posíbel
calificación como zona portuaria dos terreos que actualmente ocupa a empresa
pasteira”. “O Consello Consultivo non entra a valorar a adscrición de ENCE ao Porto”
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xa que “o futuro de ENCE depende unicamente do Supremo”. No caso de que o
Supremo manteña o criterio da Audiencia Nacional e anule a prórroga, “ENCE tería que
pechar as súas instalacións en Lourizán aínda que os terreos pasasen a depender do
Porto de Marín, porque a sentenza ten que executarse”.
Quedou claro nesta secuencia de feitos que a Xunta levou a cabo unha
manipulación burda e unha utilización sesgada do Consello Consultivo, un feito de
extrema gravidade por canto compromete a independencia e neutralidade que debe
caracterizar este órgano. Aínda despois desta clara e contundente aclaración por parte de
fontes do Consello Consultivo, o goberno galego segue insistindo nunha vía
manifestamente ilegal, coa única intención de confundir a opinión pública, enganar a
traballadores e traballadoras e erosionar o goberno municipal de Pontevedra.
Semella que para a Xunta todo vale na súa defensa numantina dos intereses do
consello de administración de ENCE. Que todo vale, mesmo a manipulación dos
informes do consultivo, para crear a falsa expectativa da continuidade de empresa no
actual emprazamento. Mesmo pasando por riba das decisións dos tribunais de xustiza,
no que constituiría unha evidente fraude de lei.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
1ª:
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. Ten previsto o goberno galego facer público o informe do Consello Consultivo
sobre a posibilidade de adscribir ao porto de Marín os terreos que actualmente ocupa
ENCE en terreos de dominio público marítimo terrestre?
. Encargou o goberno galego algún estudo sobre a posibilidade de ampliar as
dotacións do porto de Marín coa construción dun Porto Seco?
2
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. Considera a Xunta que a proposta de ampliar o porto de Marín cos terreos que
ocupa actualmente ENCE é compatíbel coas previsións do Plan de Ordenación do
Litoral?
. Que medidas prevé desenvolver a Xunta para reforzar a imaxe, o prestixio e a
imparcialidade do Consello Consultivo, gravemente deteriorada pola utilización parcial
e sesgada do informe sobre a ampliación do Porto de Marín?
. Ten previsto o goberno galego respectar as resolucións xudiciais sobre ENCE
ou vai seguir utilizando artimañas para manipular a opinión pública e intentar burlar a
lei?

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2021

Asdo.: Luis Bará Torres
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Deputados do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 28/12/2021 11:01:29

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 28/12/2021 11:01:34
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Alexandra Fernández Gómez e Carme González Iglesias,
deputado e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 1ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A illa de San Simón é un espazo de extraordinario valor cultural, natural,
histórico e paisaxístico. En 1999 foi declarado Ben de Interese Cultural pola Xunta de
Galicia, e a illa e a súa enseada forman parte da Rede Natura 2000.
A illa ten un grande valor simbólico como espazo da memoria histórica galega:
escenario da represión franquista entre 1936 e 1943, foi tamén lugar da loita pola
liberdade, da solidariedade e da resistencia democrática fronte ao fascismo.
A páxina web da Xunta de Galicia fai referencia explícita a esta cuestión:
Un dos obxectivos da Illa de San Simón é o fomento da memoria histórica a
través de accións de investigación, análise e divulgación sobre a base do acontecido no
arquipélago, que entre 1936 e 1943 foi convertido en cárcere de presos políticos e
CSV: BOPGDSPG-XVhuPxHEX-7
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espazo de represión polo réxime da Ditadura de Franco.
Este tráxico pasado ten convertido a San Simón nun símbolo da dignificación
das súas vítimas, e no máis axeitado escenario para traballar na recuperación da nosa
historia e afortalar na nosa sociedade os valores democráticos e de respecto aos
dereitos humanos e civís.
1
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Malia esta declaración de intencións, a realidade é que a partir do ano 2009
desapareceron os contidos e a programación de actividades relacionadas coa
recuperación da memoria histórica democrática de iniciativa institucional, de xeito que a
única actividade anual que se realiza na Illa relativa a esta temática está organizada
polos colectivos memorialistas galegos.
A ausencia dun plan de usos da illa e dunha programación institucional estábel
de iniciativa pública está a provocar de feito a privatización do espazo coa proliferación
de actividades organizadas por empresas e de marcado interese comercial.
É habitual que empresas privadas desenvolvan na illa procuras do tesouro,
festivais, ceas e todo tipo de celebracións e actos lúdicos que non son propios dun
espazo con este significado e simbolismo.
Para o BNG constitúe unha auténtica ignominia e unha ofensa á memoria das
vítimas que se organicen estas actividades lúdicas nun espazo que foi un lugar de
cautiverio, de terror, de fame, de illamento e de morte, o máis terríbel de toda Galiza, no
que estiveron encarceradas máis de 6.000 persoas e no que centos de presos morreron
de fame, de enfermidade e por asasinatos centos delas. Acaso alguén imaxina que
empresas privadas organicen ceas de Samaín e visitas con probas terroríficas en
cemiterios ou campos de concentración?
Para os colectivos e persoas comprometidas coa recuperación da memoria
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histórica, a Illa de San Simón non pode ser un parque temático recreativo, un parque de
atraccións, unha zona de acampamento, e tampouco a illa do tesouro.
É un lugar histórico, natural e cultural que merece coidado e dinamización. E
que debe ser tratado con respecto e sensibilidade.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 1ª :
-Que criterios segue a Xunta de Galiza para autorizar todo tipo de actividades
lúdicas e recriativas na illa de san Simón?
-Considera a Xunta de Galicia que nas actividades desenvolvidas na illa de San
Simón ocupa un lugar axeitado a recuperación da memoria histórica e nomeadamente o
coñecemento e lembranza da etapa en que foi campo de concentración?
-Considera a Xunta de Galiza que un BIC que ademais é un lugar de memoria
pode acoller todo tipo de actividades lucrativas e que ofenden a memoria das vítimas do
franquismo?
-Ten previsto a Xunta de Galiza aprobar un Plan de usos da illa de San Simón e
promovela como espazo simbólico da represión, da resistencia contra o terror franquista
e da loita polas liberdades e os dereitos democráticos?
- Por que a Xunta permite e potencia a privatización de facto da illa de San
Simón?
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Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2021

Asdo.: Luis Bará Torres
Alexandra Fernández Gómez
Carme González Iglesias
Deputado e deputadas do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 28/12/2021 11:06:47
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Iago Tabarés Pérez-Piñeiro e Iria Carreira Pazos,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 1ª, sobre a creación dunha delegación permanente de Galiza
en Lisboa e a solicitude de admisión de Galiza como membro da Comunidade de Países
de Lingua Portuguesa.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Estratexia Galega de Acción Exterior (EGAEX) aprobada en 2018 establece
no epígrafe 373 a posibilidade de creación dunha delegación da Xunta de Galiza en
Lisboa:
374. Para afianzar o protagonismo de Galicia en España respecto do liderado
nas relacións e a estratexia de integración luso-galaico-española, tan pronto como as
dispoñibilidades orzamentarias o permitan, habemos de formularnos a posibilidade de
que a Xunta de Galicia proxecte permanentemente e coa debida entidade a nosa
vocación fraterna en Lisboa, no cultural, no social, no económico e no institucional.
Por outra banda, estudarase compatibilizar esta posible creación dunha Delegación
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coa solicitude ao MAEC de que acolla na Embaixada de España ante a República de
Portugal polo menos un conselleiro de cooperación eurorrexional, cun pequeno equipo
de funcionarios galegos, que reforce ese obxectivo, e no que se inclúa unha
representación do Consello da Cultura Galega en calidade de Observador Consultivo
da CPLP, tendo en conta que o Secretariado Executivo da CPLP está en Lisboa sería
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preciso regular de modo estable e institucional as relacións de Galicia cos países de
lingua portuguesa e servir efectivamente de ponte entre a hispanofonía e a lusofonía.
Transcorridos máis de 2 anos da aprobación da Estratexia, non hai noticias nin
da creación da Delegación nin da opción b, claramente reducionista e insuficiente ao
entender deste grupo parlamentar.
Tanto na EGAEX como o proxecto de lei de Acción Exterior e Cooperación
centran as relacións con Portugal no ámbito limitado da Eurorrexión, minusvalorando as
enormes potencialidades das relacións con Portugal e cos países da Lusofonía nos
ámbitos lingüïstico, cultural, económico ou da cooperación.
Por outra parte, Galiza xa conta cun instrumento lexislativo, a Lei 1/2014, de 24
de marzo, para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía, que
establece no seu artigo 3 que “Deberán ser promovidas as relacións en todos os niveis
cos países de lingua oficial portuguesa, constituíndo este un obxectivo estratéxico do
goberno galego.
A maior abondamento, no mes de outubro do ano 2018, o parlamento aprobou
de maneira unánime unha resolución na que se insta ao Goberno galego a impulsar a
solicitude de admisión de Galiza como membro na Comunidade de Países de Lingua
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Portuguesa e a dotar de orzamento a aplicación da Lei 1/2014.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 1ª :
Que previsións ten o Goberno galego a respecto da creación dunha delegación
permanente de Galiza en Lisboa?
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Que xestións realizou o Goberno galego para o cumprimento do acordo
parlamentario de 2018 sobre a solicitude de admisión de Galiza como membro da
Comunidade de Países de Lingua Portuguesa?
Ten previsto o Goberno galego dotar de orzamento a Lei 1/2014 de
aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía?
Considera necesario o Goberno galego aprobar un Plan plurianual de fomento
das relacións cos países de lingua portuguesa?

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2021

Asdo.: Luis Bará Torres
Iria Carreira Pazos
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Deputados e deputada do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 28/12/2021 11:11:26

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 28/12/2021 11:11:37
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Iria Carreira Pazos na data 28/12/2021 11:11:45
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Á Mesa do Parlamento
Borja Verea Fraiz, Miguel Ángel Tellado Filgueira, Marta Nóvoa Iglesias, Cristina
Sanz Arias, José Antonio Armada Pérez, Adrián Pardo López e Moisés Rodríguez
Pérez deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 6ª de Industria,
Enerxía, Comercio e Turismo
O Xacobeo e o Camiño son vehículos excepcionais para a posta en valor de Galicia no
exterior. A imaxe do Xacobeo se debe cualificar como excelente.
A nivel social existe unha visión positiva de anteriores edicións, tratándose de una
marca amable. Ademais, os peregrinos e peregrinas son nosos mellores embaixadores.
O 98,76% dos camiñantes preguntados afirma que recomendaría facer o Camiño de
Santiago. En base a isto, dende a Xunta de Galicia realizouse un importante esforzo
orzamentario para a promoción do Xacobeo e do Camiño de Santiago, abarcando
todas ferramentas que hoxe utilizan os viaxeiros.

Polo anteriormente exposto os deputados e deputadas asinantes formulan as seguintes
preguntas:
 Cal é a valoración do goberno galego sobre a promoción levada a cabo no Xacobeo,
durante o ano 2021 ?.
 Que actuacións considera que tiveron un impacto mais relevante cara a promoción e
divulgación do Xacobeo?

Santiago de Compostela, 28 decembro de 2021.
Asinado dixitalmente por:
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Borja Verea Fraiz na data 28/12/2021 11:15:08
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 28/12/2021 11:15:28
Marta Nóvoa Iglesias na data 28/12/2021 11:15:55

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

@gppgalicia

@GrupoPopularGal

97559

Cristina Sanz Arias na data 28/12/2021 11:16:08
José Antonio Armada Pérez na data 28/12/2021 11:16:24
Rodríguez Pérez, Moisés na data 28/12/2021 11:16:43
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Á Mesa do Parlamento
Borja Verea Fraiz, Miguel Ángel Tellado Filgueira, Marta Nóvoa Iglesias, Cristina
Sanz Arias, José Antonio Armada Pérez, Adrián Pardo López e Moisés Rodríguez
Pérez deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 6ª de Industria,
Enerxía, Comercio e Turismo

A xunta de Galicia, a través da Axencia Turismo de Galicia, no contexto de accións
estratéxicas do Goberno galego para facer fronte ás consecuencias ocasionadas pola
situación de emerxencia de saúde pública da pandemia COVID-19, ten impulsado,
entre outras actuacións destinadas a apoiar os sectores cultural e turístico dun xeito
integral fronte á situación de crise, o establecemento de diferentes medidas
encamiñadas a estimular o turismo interno, inxectar liquidez no sector e promover a
súa recuperación nun momento de enorme dificultade derivado da crise sanitaria.
Entre estas accións atópase o Bono turístico #QuedamosenGalicia, unha iniciativa
froito da colaboración da Administración e o Clúster Turismo de Galicia para fomentar a
actividade no sector turístico, que constitúe un dos eidos con maior afectación
económica e de perda de emprego tras a pandemia.
Trátase de estimular a demanda turística interna en Galicia, que se instrumenta coa
materialización dun bono vinculado á adquisición de servizos e prestacións turísticas en
Galicia en calquera dos establecementos que se sumen ao programa, establecementos
que, na condición de participantes no programa, ofrecen vantaxes e beneficios
adicionais aos beneficiarios do bono.
O éxito, tanto para os usuarios como para o sector, desta ferramenta fixo que a Xunta
de Galicia puxera en marcha a súa segunda edición co obxectivo de continuar
apoiando ao sector.
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Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte pregunta oral
en comisión:
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Que balance fai o goberno galego do Bono turístico #Quedamosengalicia cómo
ferramenta de estímulo e apoio ao sector turístico e cales son as principais novidades
da edición do 2021 respecto do ano anterior?

Santiago de Compostela, 28 de decembro do 2021.

Asinado dixitalmente por:
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Rodríguez Pérez, Moisés na data 28/12/2021 11:11:22

CSV: BOPGDSPG-XVhuPxHEX-7
REXISTRO-lcbueVu25-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Pardo López, Adrián na data 28/12/2021 11:11:29

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

@gppgalicia

@GrupoPopularGal

97563

OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Iago Tabarés Pérez-Piñeiro e Iria Carreira Pazos,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 1ª, relativa ás máquinas de apostas, casas de apostas e salas
de xogo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Segundo datos da Xunta de Galiza, a comezos de 2019 había 136 casas de
apostas e salóns de xogo abertas en Galiza. Esta cifra aumentou a 159 en maio de 2019:
118 salóns de xogo e 41 casas de apostas. Segundo estes datos, entre xaneiro e maio de
2019 abríronse ou iniciouse a tramitación de 23 destes locais de xogo.
Con respecto ás máquinas de apostas, en xaneiro de 2019 había instaladas 3.853,
das cales 3.171 estaban en locais de hostalaría e 682 en casas de apostas e en salóns de
xogo. Cómpre ter en conta que o regulamento do xogo aprobado pola Xunta en 2012
fixaba un número máximo de 2.000 máquinas en bares e cafetarías, mais esta cifra foi
incrementada en 2017 vía lei de acompañamento até un máximo de 3.600.
No mes de maio de 2019, a Xunta de Galiza decretou unha moratoria na apertura
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de novas casas de apostas e salóns de xogo, mais esta limitación non lle afecta ás
máquinas de apostas.
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Polo anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral
na Comisión 1ª:
Por que razón a Xunta de Galiza incrementou en 2017 o número máximo de
máquinas de apostas que se podían instalar en establecementos hostaleiros?
Cantas máquinas deste tipo se instalaron en Galiza entre o ano 2017 e a
actualidade?
Cales son os ingresos fiscais que xeraron estas actividades en 2019?
Considera a Xunta de Galiza a posibilidade de incrementar a fiscalidade do
xogo?
Cantas salas de apostas e casas de xogo se autorizaron en Galiza ao longo de
2019 e en que vilas e cidades están ubicadas?
Cantas solicitudes están actualmente en tramitación e en que cidades e vilas se
localizan?
Cantas solicitudes tiveron entrada desde o anuncio da moratoria de apertura de
novas casas de apostas e salas de xogo e en que cidades e vilas se localizan?
Considera o goberno galego axeitado o número de casas de apostas, salóns de
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xogo e máquinas de xogo que están autorizadas en Galiza?

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2021

Asdo.: Luis Bará Torres
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Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Iria Carreira Pazos
Deputada e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 28/12/2021 12:12:10

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 28/12/2021 12:12:18
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres e Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, deputados do Grupo
Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 1ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Resulta habitual ver na prensa referencias a reunións de conselleiros e
conselleiras con alcaldías do PP no que anuncian a sinatura de convenios ou a concesión
de axudas da Xunta para a realización de investimentos en materia de infraestruturas,
equipamentos, medio ambiente, servizos, etc. Periodicamente tamén se dan a coñecer os
convenios asinados polas consellarías e os concellos, a través dos cales se fai a
asignación de fondos públicos sen ningún criterio obxectivo de reparto.
Por outra parte, o goberno galego utiliza habitualmente o procedemento de
convocatoria de subvencións a entidades locais en concorrencia non competitiva, o que
non garante un trato xusto para os concellos.
Nos últimos anos, a FEGAMP elaborou diversos documentos sobre o
financiamento local, a transferencia de recursos da Xunta aos concellos, as
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convocatorias de subvencións ou a necesidade de aprobar unha lei de facendas locais,
sen que ningunha destas propostas fose atendida pola Xunta de Galiza.
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Detrás deste modus operandi do goberno galego hai unha intención clara:
manter a utilización partidista da Xunta para favorecer a concellos do PP na distribución
dos fondos públicos.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
1ª:
Ten previsto o goberno galego negociar coa FEGAMP un novo sistema de
reparto de transferencias non finalistas aos concellos?
Considera necesario a Xunta de Galiza aprobar un Plan Único que aglutine os
recursos do Plan de Cooperación Local e doutros programas de cooperación
autonómicos?
Comparte o goberno galego a idea de que as convocatorias de subvencións
sexan un procedemento excepcional e que se fagan sempre por concorrencia
competitiva?
Ten previsto a Xunta de Galiza acabar coa distribución discrecional e partidista
dos fondos públicos?
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Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2021

Asdo.: Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Luis Bará Torres
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Deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 28/12/2021 12:17:29
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Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 28/12/2021 12:17:39
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Á Mesa do Parlamento
Ovidio Rodeiro Tato, Teresa Egerique Mosquera, María Elena Súarez Sarmiento,
María Felisa Rodríguez Carrera, Carlos Gómez Salgado, Moisés Rodríguez Pérez
e José Luis Ferro Iglesias, abeiro do disposto No artigo 152 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte Pregunta oral para o seu
debate en Comisión 4ª Educación e Cultura.
A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Educación ten unha aposta clara pola
Formación Profesional, tal e como se pode contrastar a través das diferentes iniciativas
que se levan desenvolvido ao longo destes anos de goberno do Partido Popular.
A oferta de titulacións FP en Galicia gañou en prestixio e tamén axudou a satisfacer as
expectativas de inserción laboral do alumnado. Hoxe podemos dicir que grazas a este
esforzo se puido reverter a tendencia de decrecemento do alumnado que se
matriculaba, ata o punto de que as matrículas en FP superan ás do Bacharelato.
Unha formación profesional que abriu unha nova liña de traballo ao implantarse a
formación dual que se está desenvolvendo cun razoable éxito en colaboración e coa
participación activa do tecido empresarial galego.
No segundo pleno ordinario do pasado mes de novembro, o conselleiro de Cultura,
Educación e Universidades explicou, en resposta ao Grupo Parlamentario Popular, que
neste curso 2021-2022, a Formación Profesional en Galicia conta cunha cifra récord de
alumnos matriculados nas distintas modalidades e as oportunidades de inserción
laboral destas ensinanzas.
Pódese dicir que a FP galega viviu unha “revolución silenciosa” que estivo marcada
polo desenvolvemento de medidas orientadas a outorgar “prestixio, confianza e
innovación” a estas ensinanzas. Neste avance foron fundamentais a aposta pola rede
de Centros Integrados de FP (CIFP), a FP Dual e a oferta de Formación en Centros de
Traballo (FCT).
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Os sectores produtivos e propia sociedade está a poñer o foco na necesidade de
modernizar e desenvolver aínda máis a oferta de ciclos e modalidades destas
ensinanzas pensando en nas necesidades laborais e nos novos perfís demandados.

Por todo o exposto, os deputados e as deputadas asinantes, formulan a seguinte
pregunta en Comisión:

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

@gppgalicia

@GrupoPopularGal

97570

Cal é a aposta da Consellería de Cultura, Educación e Universidade para seguir a
avanzar na mellora da FP en Galicia nos vindeiros cursos?
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Iago Tabarés Pérez-Piñeiro e Iria Carreira Pazos,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral na Comisión 1ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Co Decreto de Acción Exterior aprobado en 2015 a Xunta de Galiza optou
por unha política exterior dependente, subordinada e pouco ambiciosa. O 1 de
febreiro de 2018 o Consello da Xunta aprobou a Estratexia de Acción Exterior de
Galicia, que concreta o marco creado polo Decreto nun documento xeralista, sen
prioridades claras, sen liñas estratéxicas e sen medidas orzamentarias.
Na actualidade, a Xunta de Galiza carece dunha auténtica política de acción
exterior. Non hai coordinación efectiva ao máis alto nivel, como o demostra o feito
de que as competencias na materia teñan o rango de Dirección Xeral. De aí que en
lugar dunha acción coordinada e conxunta teñamos unha suma de accións
desconectadas e illadas de cada departamento. O Consello de Acción Exterior,
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creado polo Decreto 368/2009, é un organismo pouco operativo, que nin sequera se
reúne coa periodicidade prevista. Tampouco existe desde a Xunta interese en
coordinar e impulsar a acción exterior das cidades e en cooperar coas universidades
na súa proxección internacional.
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Por outra parte, cando se cumpriron 5 anos da entrada en vigor da Lei de
aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía, non existe un balance
nin unha folla de rota a este respecto, e moitas das expectativas creadas pola Lei Paz
Andrade ficaron nunha declaración de boas intencións. Mentres en Galiza esta
materia segue a ser unha asignatura pendente, outras comunidades como
Extremadura están a facer os deberes e levan moita vantaxe ao respecto.
O pasado 18 de xullo o Consello da Xunta deu inicio á tramitación do
anteproxecto de Lei de Acción Exterior e Cooperación, que deberá fixar os
obxectivos, as prioridades e as liñas de actuación neste ámbito. A elaboración dunha
norma destas características debería ser obxecto dun amplo proceso de interlocución
social e institucional, coa participación de persoas expertas, universidades, centros
de estudo e análise, concellos, organizacións non gubernamentais de cooperación, e
de todos os sectores sociais, económicos e culturais que teñen intereses e presenza
no exterior.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 1ª:
1.

Que balance fai o goberno galego da aplicación da chamada Lei Paz
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Andrade?
2.

Que prioridades ten a Xunta de Galiza en relación coa Lusofonía?

3.

Considera de interese a creación do Observatorio Galego da

Lusofonía?
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4.

Que xestións fixo a Xunta de Galiza a respecto da Casa da Lusofonía?

5.

Que valoración fai o goberno galego do primeiro ano e medio da

Estratexia Galega de Acción Exterior?
6.

Ten previsto a Xunta de Galiza convocar e reactivar o Consello

Galego de Acción Exterior?
7.

Que previsións ten a Xunta de Galiza a respecto do impulso da

formación en materia de cooperación e acción exterior?
8.

Considera de interese colaborar coas cidades para a elaboración e

desenvolvemento das Bases de Acción Exterior das cidades?
9.

Considera o goberno galego necesario abrir un proceso participativo,

en coordinación con todos os sectores sociais, económicos e culturais e con todos os
axentes institucionais, para a que a Lei de acción exterior e cooperación teña
carácter integrado e sexa froito do maior diálogo e consenso posíbel?

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2021
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Asdo.: Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Iria Carreira Pazos
Luis Bará Torres
Deputados e deputada do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 28/12/2021 12:25:54
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Xosé Luis Bará Torres na data 28/12/2021 12:26:05
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Á Mesa do Parlamento
Miguel Tellado Filgueira, Marta Nóvoa Iglesias, Cristina Sanz Arias, José Antonio
Armada Pérez, Borja Verea Fraiz, Moisés Rodríguez Pérez e Adrián Pardo López,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 6ª, Industria,
Enerxía, Comercio e Turismo.
A Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia 2021-2027 é a evolución da
Estratexia iniciada en 2014-2020 e configúrase como unha gran estratexia de territorio
para abordar os grandes retos de Galicia desta década, consolidando un modelo de
crecemento económico baseado na investigación e na innovación.
Así, xa permitiu investir máis en investigación e innovación para obter os mellores
resultados en creación de emprego e benestar social.
A Estratexia supuxo un esforzo significativo desde a Xunta, cun orzamento público
mobilizado de máis de 1.210 millóns de euros, o que permitiu apalancar máis de 680
millóns de euros de investimento privado, é dicir, case 1.900 millóns de euros para
I+D+i mobilizada.
Na avaliación intermedia dá Estratexia de Especialización intelixente (RIS3) de Galicia
2014-2020 identificáronse aspectos moi positivos como non relativo ao proceso
participativo; experiencia pioneira en canto a involucrar aos axentes da cuádrupla
hélice ao redor de una mesma Estratexia e os bos resultados en canto ao reforzamento
do capital social no sistema.
Ou no relativo ao modelo de especialización, púxose de manifesto a continuidade da
pertinencia a nivel dos grandes retos que a Estratexia definiu.
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No relativo aos instrumentos, púsose de relevo o acertado de instrumentos crave como
PEME Innova, Innova Galicia, Galicia Transfire e Emprendemento Innovador, así como
instrumentos que foron innovadores no período como son as Unidades Mixtas, os
Hubs, as Business Factories ou a Compra Pública Innovadora.
Tamén destacou no relativo ao comportamento xeral da actividade de I+D+i, o bo
comportamento dos indicadores relativos ao investimento empresarial, o persoal
investigador, as actividades de I+D no sector público e a produción científica.
A Comisión Europea esixe ás rexións contar cunha Estratexia de Especialización
Intelixente RIS3 reforzada para o período 2021-2027 como condición necesaria
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(condición habilitante) para poder recibir os fondos estruturais europeos baixo o
Obxectivo Político 1.
A Comisión establece a transición verde como a gran liña de especialización europea á
que todos os estados e rexións deben contribuír desde as súas capacidades e
condicións.
Ademais pide contribuír aos obxectivos de transición dixital, industrial e resiliencia, para
o que establece condicións.
Logo da experiencia da RIS3 Galicia 2014-2020, e despois de meses traballando no
deseño conxunto da estratexia, a través dun proceso participativo para identificar o
modelo de especialización en Galicia sobre os que pivotará a nova estratexia que
permitirá a Galicia optar aos investimentos de Europa e establecer as prioridades da
Comunidade en I+D+i para os próximos anos.
Polo exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Comisión:
Cales foron os avances alcanzados no proceso de elaboración da Estratexia de
Especialización Intelixente (RIS3) de Galicia 2021-2027 e cales son os principais
resultados do traballo realizado?
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Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2021
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Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Marta Nóvoa Iglesias, Miguel Tellado Filgueira, Cristina Sanz Arias, José Antonio
Armada Pérez, Borja Verea Fraiz, Moisés Rodríguez Pérez e Adrián Pardo López,
deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 6ª, Industria,
Enerxía, Comercio e Turismo.
Desde o Grupo Parlamentario Popular entendemos que ata agora, todas as medidas
aprobadas polo Goberno Central para atallar a escalada do prezo da electricidade, non
só chegan tarde, senón que son insuficientes, a pesares de que levamos cinco meses
advertindo da necesidade dunha reforma do sistema eléctrico pola vía da fiscalidade,
así como a revisión da nova factura eléctrica.
Falamos dun problema que afecta de maneira especial ás familias máis vulnerables,
pero que ao mesmo tempo pon en perigo a competitividade do tecido empresarial e a
xeración de oportunidades laborais.
Polo tanto, estamos ante unha situación que está a provocar unha máxima
preocupación que comparten toda a sociedade, as pemes, os autónomos e a industria,
que o Goberno non é capaz de solucionar.
De feito, o Goberno ten regulado o sistema eléctrico no RDL 17/2021, o pasado 14 de
setembro, sen ter en conta os efectos colaterais da súa reforma, con propostas que
supoñen un parche para mitigar o prezo hoxe, pero sen explicar cales serán as
consecuencias a partir do mes de abril do próximo ano nos petos dos consumidores
domésticos e empresas.
Por iso, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en Comisión:
Que opinión ten a Xunta de Galicia sobre o Plan de Choque aprobado polo Goberno
para mitigar o impacto da escalada do prezo da electricidade?
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Á Mesa do Parlamento
Daniel Pérez López, Luis Bará Torres, Ramón Fernández Alfonzo e Carme
González Iglesias, deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 6ª, relativa á
ampliación Polígono Carballo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Polígono Industrial de Carballo é un dos polígonos de Galiza con maior
actividade e crecemento nos últimos anos, grazas, por un lado, ao imprescindíbel pulo
empresarial e tamén á relevancia que está a adquirir o eixo industrial que constitúen, de
facto, os polígonos de Carballo, A Laracha e Arteixo.
Pola súa ubicación, o Polígono de Carballo, e a pesar de estar pendente a
execución da circunvalación de Carballo (que eliminaría o tráfico pesado de zonas moi
sensíbeis do pobo e facilitaría a saída cara a Santiago e sur de Galiza) é o lugar elixido
por numerosas empresas para implantar a súa actividade, coa importancia que isto ten
para a xeración de emprego e para a economía, non só do Concello de Carballo, senon
de toda a comarca de Bergantiños e de A Costa da Morte.
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Na actualidade, a posibilidade de crecemento e, polo tanto, de seguir a crear
sinerxias positivas dende o punto de vista do emprego e a economía, estase vendo
lastrado pola escaseza de parcelas nese polígono.
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A data de hoxe, máis do 85% das parcelas do polígono xa están ocupadas, e nese
menos do 15% restante teñen un tamaño reducido, que imposibilita asentarse a
empresas de mediano e grande tamaño. O cal é un problema para o desexable
crecemento dun polígono que debe actuar, e actúa, coma motor económico da zona.
Existen ademais dúas zonas do Polígono (Sector A e B), que están incluídos no
PLAN SECTORIAL DE ORDENACIÓN DE ÁREAS EMPRESARIAIS DE GALICIA
(PSOAEG) xa do 2014, que permitirían aumentar a superficie do polígono en máis de
500.000 m cadrados; Xestur ten adquirido grande parte dese solo susceptíbel de
ampliación. Existe, ademais, unha importante demanda de solo para instalarse por parte
de medianas e grandes empresas, tal e como nos transmiten dende a propia directiva e
xerencia do polígono.
Polo que a ampliación do polígono depende xa da vontade política, que non
admite máis demora atendendo á situación actual de necesidade de posta a disposición
de solo empresarial na previsíbel crise que se aveciña, e tamén á importancia de facilitar
o asentamento de novas empresas no Polígono de Bértoa, que permita continuar co seu
natural crecemento e a inherente xeración de emprego.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral na
Comisión 6ª:
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Ten previsto a Xunta acometer a ampliación do Polígono de Bértoa en Carballo,
solicitada pola propia directiva e xerencia en repetidas ocasións?
Cal é a razón pola cal a Xunta non atendeu a día de hoxe a reiterada demanda da
propia directiva e a xerencia do Polígono de Bértoa de ampliar este?
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Considera a Xunta que a ampliación do Polígono de Bértoa é unha prioridade
para a dinamización económica e a creación de emprego na comarca de Bergantiños e
na Costa da Morte?

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 28/12/2021 12:34:10

Daniel Pérez López na data 28/12/2021 12:34:14
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María do Carme González Iglesias na data 28/12/2021 12:34:23

Ramón Fernández Alfonzo na data 28/12/2021 12:34:32
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Á Mesa do Parlamento
Daniel Pérez López, Carme González Iglesias e Ramón Fernández Alfonzo,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 6ª, relativa á situación da empresa XEAL (Ferroatlántica
de Cee-Dumbría-Centrais Hidroeléctricas).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Na Costa da Morte, as traballadoras e traballadores de XEAL (antiga
Ferroatlántica) viven momentos de incerteza e preocupación pola continuidade da
actividade produtiva da empresa e polo mantemento dos seus postos de traballo.
Incerteza que se ve agravada polo remate do ERE temporal o pasado día 28 de
febreiro, xa que na práctica, a empresa non adoptou medidas para garantir que se poida
retomar a actividade nos fornos que a día de hoxe seguen parados, e sen que pola
empresa se aclare que previsións de produción ten para os vindeiros meses. É máis,
moitos dos traballadores reincorporados están a levar a cabo tarefas de limpeza e
mantemento básico da planta, sen que se albisque retomar a actividade que lles é propia.
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No seu día, no 2019, autorizouse pola Comisión Nacional dos Mercados e a
Competencia (CNMC) e a Xunta de Galiza, a operación pola que as minicentrais
hidráulicas do Xallas e o complexo da antiga Ferroatlántica, hoxe XEAL, pasaron a
depender e ser xestionadas pola empresa TPG-Ithaka.
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Operación que dende o comité de empresa foi tomada con moitas reticencias, ao
entender que o verdadeiro interese da compradora non era manter a actividade produtiva
das fábricas, senón que ese interese centrábase no substancioso negocio enerxético.
O que se viu confirmado co paso dos meses, pois é unha realidade que as
fábricas sofren un progresivo deterioro por falta de investimentos e o recorte drástico
das capacidades produtivas, mentres a empresa non escatimou esforzos na súa batalla
por conseguir a segregación das centrais hidroeléctricas.
Esa segregación era o verdadeiro obxectivo, como demostra o feito que despois
da adquisición do complexo enerxético e industrial, o fondo norteamericano negouse a
retirar o recurso contra a resolución de Augas de Galiza interposto no seu día pola
anterior propietaria. É máis, XEAL presentou recurso de casación diante do Tribunal
Supremo contra a decisión do TSXG que avalaba o acordo de Augas de Galiza a través
do que, en atención ao establecido nas cláusulas das concesións de explotación, se
denegou á empresa a autorización para segregar a actividade de ferroaliaxes da
produción eléctrica.
Moitos meses despois da operación de compra-venda a representación dos
traballadores segue sen coñecer o contido do plan de viabilidade (ao que obrigan as
cláusulas das concesións) que a empresa trasladou á Xunta de Galiza, e moito menos os
termos do contrato de compra-venda entre FerroGlobe e TPG-Ithaka, ou mesmo dos
acordos comerciais entre as dúas compañías. E isto reviste unha importancia capital,
CSV: BOPGDSPG-XVhuPxHEX-7
REXISTRO-YMHftWvSp-0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

porque de todo isto depende o acceso a materia prima de calidade e a posibilidade de
comercializar as ferroaliaxes que se fabrican en Cee e Dumbría.
O Comité de XEAL mantivo unha reunión recentemente coa Xunta de Galiza,
na que se constatou a actitude de “poñerse de perfil” do goberno galego neste tema, a
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pesar de ser unha realidade a parada produtiva dos fornos en o desmantelamento das
fábricas. E a pesar do fallo do TSXG que establece a vinculación esencial das
actividades enerxéticas e ferroaliaxes, o que constitúe a mellor garantía de defensa do
interese público e da continuidade industrial.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 6ª :
. Que medidas ten previsto adoptar o Goberno galego para velar pola viabilidade
das fábricas de XEAL en Cee e Dumbría?
. Como valora a Xunta de Galiza o recente fallo do TSXG que establece a
vinculación esencial das actividades enerxéticas e das ferroaliaxes?
. Que medidas pensa adoptar o goberno galego para dar cumprimento ao fallo
do TSXG que establece a vinculación esencial das actividades enerxéticas e das
ferroaliaxes?
. Considera a Xunta de Galiza que a vinculación de actividades enerxéticas e
ferroaliaxes é a mellor garantía para o mantemento e a continuidade de todos os postos
de traballo nas fábricas de XEAL en Cee e Dumbría?
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. Cando pensa o Goberno galego dar traslado ao Comité de Empresa do contido
do plan de viabilidade (ao que obrigan as cláusulas das concesións) que a empresa
trasladou á Xunta de Galiza?
. Cando pensa o Goberno galego dar traslado ao Comité de Empresa os termos
do contrato de compra-venda entre FerroGlobe e TPG-Ithaka?
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Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Ramón Fernández Alfonzo na data 28/12/2021 12:41:23

María do Carme González Iglesias na data 28/12/2021 12:41:27
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Daniel Pérez López na data 28/12/2021 12:41:34
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Daniel Pérez López e Mercedes Queixas Zas, deputados e
deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 2ª, sobre a área protexida dos Penedos de Pasarela e Traba, entre os
concellos de Vimianzo e Laxe.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por medio do Decreto 294/2008, a Xunta de Galiza declarou paisaxe protexida
os Penedos de Pasarela e Traba. Esta figura de protección, contemplada na lei 9/2001 de
conservación da natureza, viuse reforzada pola lei 42/2007 do patrimonio natural e da
biodiversidade, e pola lei 7/2008 da paisaxe de Galiza. Nesta norma establécese que “a
paisaxe ten unha dimensión global de interese xeral para a comunidade galega por canto
trascende os eidos ambientais, culturais, sociais e económicos.
O decreto 294/2008 describe do seguinte xeito os Penendos de Pasarela e Traba:
“O macizo de Pasarela e Traba está constituído por un conxunto de elevacións
graníticas situadas no noroeste da Comunidade Autónoma de Galicia, en plena Costa
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da Morte, entre os concellos de Vimianzo e Laxe, na provincia da Coruña. A parroquia
vimiancesa de Pasarela eríxese no seu referente poboado polo sur, mentres que polo
norte se acha o extenso val laxense de Traba e a aldea de Cabanela, da propia
parroquia de Traba. Os límites entre os concellos de Vimianzo e Laxe dividen este
macizo en dúas partes de similar extensión. Ao norte sitúase o territorio de Laxe, cunha
superficie próxima ás 103 hectáreas e ao sur o de Vimianzo, cunha superficie
1
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aproximada de 109 hectáreas, o que suma unha superficie total de 212 hectáreas
aproximadamente. O límite atravesa as elevacións case en dirección oeste-leste,
aproximadamente pola Galla da Pena Forcada, na parte central da dorsal que
constitúe o cerne da unidade elevada. Deixa ao norte as áreas da Torre da Moa e a
Pena Forcada e, ao sur, as formas dómicas da Pedra da Cachucha e as elevacións máis
meridionais. Ambos os dous concellos comparten as unidades deprimidas ao leste e ao
oeste da dorsal elevada.
A combinación de formas rochosas que presentan os Penedos de Pasarela e
Traba conforma unha paisaxe singular que destaca pola súa beleza. A dorsal que se
alonga desde a Cachucha ata a Torre de Moa, pasando pola Pena Forcada, forma un
impresionante pano de fondo visible tanto desde a localidade de Pasarela como, dun
xeito especial, desde a área de Traba. Postos no areal que cerra a lagoa, pódese
contemplar unha das paisaxes máis fermosas da costa de Galicia.”
O artigo 9 do decreto establece que se elaborará “un plan de acción da paisaxe
para a protección, xestión e ordenación da paisaxe protexida dos Penedos de Pasarela e
Traba. Este plan de acción da paisaxe integrarase no plan de conservación da paisaxe
protexida dos Penedos de Pasarela e Traba que elabore a consellaría competente en
materia de medio ambiente.
O Plan de acción da paisaxe axustarase ás determinacións contidas nas
directrices da paisaxe para os Penedos de Pasarela e Traba elaboradas pola consellaría
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competente en materia de ambiente, conforme os obxectivos de calidade paisaxística
establecidos e incluirá, ademais, unha proposta de medidas para o mantemento, a
mellora, a recuperación e rexeneración da paisaxe protexida dos Penedos de Pasarela e
Traba”.
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A disposición adicional primeira establece que no prazo de dous anos a partir da
publicación do decreto (xaneiro de 2009), “a consellaría competente en materia de
ambiente aprobará o plan de conservación da paisaxe protexida dos Penedos de Pasarela
e Traba”.
Transcorridos 12 anos desde a declaración, a Xunta aínda non aprobou o citado
plan de conservación, o que demostra un absoluto desleixo e desprezo pola protección e
pola conservación da paisaxe.
No ano 2019 entrou en vigor a lei 5/2019 do patrimonio natural e da
biodiversidade de Galiza, que recolle as paisaxes protexidas como unha das categorías
dos espazos naturais. De acordo co artigo 27, “as paisaxes protexidas son espazos que,
polos seus valores naturais, estéticos e culturais e de acordo co Convenio da paisaxe do
Consello de Europa, sexan merecedores dunha protección especial”. Esta norma
establece a obriga de aprobar un plan de xestión, así como a posibilidade de aprobar un
plan de ordenación dos recursos naturais.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
. Que previsións ten a Xunta de Galiza para a aprobación dos instrumentos de
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ordenación e xestión da paisaxe protexida dos Penedos de Pasarela e Traba?
. Por que razón a Consellaría de Medio Ambiente non aprobou no prazo
establecido o Plan de conservación da paisaxe protexida dos Penedos de Pasarela e
Traba?
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. Que valoración fai o Goberno galego do estado de conservación da contorna
dos Penedos?
. Considera a consellaría de medio ambiente que os parques eólicos previstos na
contorna ou nas proximidades dos Penedos son acordes coa súa condición de paisaxe
protexida?
. Ten previsto o Goberno galego autorizar o parque eólico Monte Chan que
afecta de xeito directo á paisaxe protexida dos Penedos de Pasarela e Traba?

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2021

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

Daniel Pérez López na data 28/12/2021 12:46:13

Xosé Luis Bará Torres na data 28/12/2021 12:46:18
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Mercedes Queixas Zas na data 28/12/2021 12:46:27
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Daniel Pérez López, Ramón Fernández Alfonzo e
Carme González Iglesias, deputados e deputada do Grupo Parlamentar do
Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da
Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 6ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No día de onte 14 de setembro, o portavoz municipal do PP en Pontevedra
fixo unhas declaracións esclarecedoras, nas que admitiu que a prórroga concedida a
ENCE en 2016 foi feita de maneira irregular e que esa é a verdadeira causa do peche
da fábrica.
O mesmo portavoz tamén admite que a sentenza da Audiencia Nacional é
concluinte, e que supón o final da presenza da fábrica na ría de Pontevedra.
Diante desta situación, o goberno galego non pode seguir mantendo unha
postura numantina, aliñada cos intereses de ENCE. Non pode seguir situado na
trincheira, na oposición, e debe poñerse a traballar en serio, asumindo as súas
competencias, para garantir a recuperación da ría, o desmantelamento e rexeneración
dos terreos que ocupa a fábrica, e a procura dun novo emprazamento para
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desenvolver un grande proxecto industrial do sector forestal galego. Un proxecto
liderado pola Xunta, da man do sector forestal galego, para aproveitar o potencial
produtivo do noso país, nun modelo de monte multifuncional, para fomentar a
transformación da madeira en produtos de alto valor engadido, asegurando o peche
de ciclos.
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A estas alturas está claro que a empresa ENCE non está interesada no debate
da procura dun novo emprazamento, porque vai en contra dos seus intereses. Entre
outras razóns porque en coherencia co recurso de casación que anunciou ten que
seguir defendendo a permanencia na ría de Pontevedra.
É por iso que non merecen ningunha credibilidade as informacións
trasladadas pola empresa, e repinicadas pola Xunta, sobre a imposibilidade de
construír unha fábrica de produción de Celulosa e de papel en ningún lugar da
xeografía galega que non sexan os terreos de dominio público de Lourizán.
Por outra parte, en declaracións públicas, o vicepresidente da Xunta e
conselleiro de Economía manifestouse favorábel a estudar novos emprazamentos
para este centro industrial. E o Presidente da Xunta manifestou que en Galiza hai
sitio para dúas pasteiras.

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 6ª:
-Comparte o goberno galego as declaracións do portavoz municipal do PP en
Pontevedra a respecto da prórroga de ENCE e da sentenza da Audiencia Nacional?
- Comparte o goberno galego que os intereses xudiciais de ENCE son
incompatíbeis coa defensa dun novo emprazamento?
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- Que estudos fixo a Xunta para avalar as declaracións do señor Feixóo a
respecto da capacidade do país para dúas pasteiras e onde estarían situadas estas
dúas pasteiras?
- É favorábel o goberno galego á encarga dun estudo ao sistema galego de
coñecemento (universidades e centros tecnolóxicos) sobre posíbeis alternativas de
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emprazamento para un complexo industrial forestal de transformación de produtos
derivados da madeira que inclúa unha planta de celulosa e de fabricación de papel,
así como posíbeis instalacións industriais para a obtencións de biomateriais de alta
demanda e alto valor engadido?

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 28/12/2021 12:55:09

Ramón Fernández Alfonzo na data 28/12/2021 12:55:18
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Daniel Pérez López na data 28/12/2021 12:55:27

María do Carme González Iglesias na data 28/12/2021 12:55:37
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Á Mesa do Parlamento
Ovidio Rodeiro Tato, Teresa Egerique Mosquera, María Elena Súarez Sarmiento,
María Felisa Rodríguez Carrera, Carlos Gómez Salgado, Moisés Rodríguez Pérez
e José Luis Ferro Iglesias, abeiro do disposto No artigo 152 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte Pregunta oral para o seu
debate en Comisión 4ª Educación e Cultura.
A Lei Orgánica de Modificación da LOE (LOMLOE) ou Lei Celaá, publicada no BOE a
30 de decembro de 2020, entrou en xaneiro de 2021.
Como é coñecido, o PP de Galicia considera que a LOMLOE é unha lei imposta,
elaborada de costas ás CCAA, que son as que teñen que aplicala. Ademais, trátase
dunha lei que introduce no sistema efectos perversos e ataca os pilares básicos do
noso sistema como son a calidade, a equidade, a igualdade de oportunidades e a
cultura do esforzo.
A Consellería de Cultura, Educación e Universidade afrontou esta nova situación desde
a lealdade institucional e o respecto á normativa vixente, pero tamén
comprometéndose a exercer as súas competencias e velar polo mantemento dun
modelo educativo propio e de calidade para o ensino galego.
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia coincide coa Xunta na necesidade de seguir
traballando para que, no marco da legalidade, o sistema educativo galego non se vexa
afectado pola aplicación desta nova lei que ataca os piares básicos do noso sistema
como son a calidade, a equidade, a igualdade de oportunidades e a cultura do esforzo.
En calquera caso, a vixencia da lei orgánica obriga a adaptación dos currículos
educativos, cuestión na que o Ministerio de Educación y FP leva varios meses de
retraso. O goberno de Pedro Sánchez estivo lanzando anuncios en medios de
comunicación, pero os textos dos RD seguen pendentes de aprobación e, por tanto, a
súa publicación no BOE non se realizou cando se vai cumprir un ano da entrada en
vigor da LOMLOE. Esta situación afecta á adaptación que teñen que facer as CCAA
dos currículos.
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Ante esta situación hai que lembrar que, o pasado mes de outubro, a Cámara galega
adoptou, cos votos do PP e do BNG e coa abstención do PSdeG, o seguinte acordo:

«O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a que solicite ao Ministerio de
Educación axilidade na concreción dos novos currículos derivados da aplicación da
LOMLOE como paso previo a poder acometer a súa adaptación ás particularidades do
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ensino galego e, entre outras cuestión, facilitar que a Consellería poida ofrecer ao
profesorado galego un conxunto de instrumentos e ferramentas informáticas que
permitan a elaboración das programacións didácticas acorde co modelo curricular
vixente.»
Tamén é coñecido que a Consellería de Cultura, Educación e Universidade impulso o
traballo de profesionais do ensino, organizados en 27 grupos, para avanzar na
definición dos currículos galegos, para tratar de minimizar, no posible, o retraso na
aprobación e entrada en vigor dos mesmos.
Neste contexto, os deputados e deputadas asinantes, formulan a seguinte pregunta
oral en Comisión:
En que situación se atopa a elaboración dos novos currículos derivados da aplicación
da LOMLOE para a súa aplicación en Galicia?

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Ovidio Rodeiro Tato na data 28/12/2021 12:34:59
Teresa Egerique Mosquera na data 28/12/2021 12:35:12
María Elena Suárez Sarmiento na data 28/12/2021 12:35:25
Rodríguez Pérez, Moisés na data 28/12/2021 12:35:45
Gómez Salgado, Carlos na data 28/12/2021 12:35:56
María Felisa Rodríguez Carrera na data 28/12/2021 12:36:05
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Manuel Lourenzo Sobral e Noa Presas Bergantiños,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral na Comisión 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.O pasado 23 de decembro de 2021 publicouse no DOG a Resolución do
15 de decembro de 2021 pola que se somete a información pública o parque
eólico dos Cotos, no concello de Cerdedo-Cotobade. Este acto administrativo é
consecuencia do acordo do Consello da Xunta do 21 de outubro de 2021 polo
que se declara o citado parque eólico “iniciativa empresarial prioritaria” e do
acordo do 25 de outubro de 2021, da Dirección Xeral de Planificación
Enerxética, polo que se acorda a tramitación de urxencia dos procedementos
administrativos correspondentes, coa conseguinte redución á metade dos prazos
establecidos para o procedemento ordinario.
O primeiro que chama poderosamente a atención é a data na que se
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somete a información pública o proxecto, en pleno nadal, e cun prazo de só
quince días para a presentación de alegacións. Todo parece indicar que se trata
dunha artimaña para limitar e dificultar a participación pública, xa que estamos a
falar de documentos técnicos moi complexos, que suman en total máis de 3.000
páxinas. Unha participación que ademais resulta moito máis difícil nun contexto
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de pandemia e polo tanto de restricións nas reunións públicas e no acceso e
consulta presencial da documentación.
Resulta chamativo que durante os dous meses transcorridos desde a
declaración de “iniciativa empresarial prioritaria” e da aprobación da tramitación
de urxencia se oculte a información á veciñanza afectada, e despois se impoña un
prazo extremadamente breve para a información pública. Todo isto forma parte
dun “modus operandi” da Xunta para favorecer os intereses empresariais,
facilitar a tramitación dos proxectos, e dificultar a participación da veciñanza.
2. Con respecto ao proxecto, o parque dos Cotos ten unha poligonal de
centos de hectáreas nas parroquias de Viascón, Carballedo, Rebordelo, Loureiro,
Borela e Augasantas (concello de Cerdedo-Cotobade). Ten unha potencia total de
30 MW, con 6 aeroxeradores de 5 MW, e unha altura total duns 200 m sumando a
envergadura do fuste e das aspas. Ademais, inclúe a construción dunha
subestación, unha liña de media tensión, e grandes explanacións do terreo para o
acceso e construción do parque.
A maiores, prevese a construción dunha liña de alta tensión através dos
concellos de Ponte Caldelas e Pontevedra até a subestación eléctrica de Ponte
Sampaio.
3. Trátase a todas luces dun proxecto aberrante polas súas dimensións e
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polo xeito de tramitación, de costas ás comunidades locais e á veciñanza das
zonas afectadas. Na práctica constitúe un proxecto de industrialización do monte,
que responde a un modelo agresivo, depredador dos recursos naturais, que
favorece os intereses lucrativos das empresas promotoras e que vai causar graves
perxuízos no territorio: na paisaxe, nos usos tradicionais do medio, nos recursos
hídricos e mananciais de abastecemento de auga, no valor do chan incluído na
2
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poligonal, nas expectativas como zona residencial ou turística, e na calidade de
vida da veciñanza, que se verá afectada polo ruído, a intrusión visual, a
contaminación lumínica ou o efecto sombra.
4.Tal e como se está a levar a cabo, e como se pon de manifesto neste
proxecto, o actual modelo de desenvolvemento eólico promovido pola Xunta de
Galiza constitúe un ataque ao país, ao territorio, ás persoas que viven no rural e
ás garantías democráticas fundamentais.
Numerosos informes e estudos de diversas entidades cuestionan a
planificación e o desenvolvemento do sector eólico que está a impoñer a Xunta.
Organizacións ecoloxistas, concellos, comunidades de montes, organizacións
agrarias, plataformas veciñais, o Observatorio Eólico Galego (UVigo) e o
Consello da Cultura Galega, entre outras entidades, advirten das eivas, das
carencias e das consecuencias negativas deste modelo e reclaman a súa
paralización, así como a apertura dun proceso de diálogo e participación para a
elaboración dunha nova planificación.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª:
-Considera normal o goberno galego someter a información pública o
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parque eólico dos Cotos en pleno período de nadal e con só 15 días para a
consulta da documentación e a presentación de alegacións?
-Cando tivo coñecemento o concello de Cerdedo-Cotobade da aprobación
do citado parque eólico?
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-Que reunións houbo entre representantes da Xunta e do concello de
Cerdedo-Cotobade despois da aprobación do parque como “iniciativa
empresarial prioritaria” o 21 de outubro de 2021?
- Vai ter en conta o goberno galego o rexeitamento social maioritario e a
oposición das comunidades de montes afectadas ao proxecto do parque dos
Cotos?
- Vai o goberno galego pasar por riba dos intereses da veciñanza de
Cerdedo-Cotobade para favorecer os intereses dunha empresa privada?
- Ten previsto a Xunta abrir un proceso de participación e diálogo para a
elaboración dunha nova planificación do sector eólico respectuosa co medio e
coas comunidades locais, xusta, social, sustentábel, e que responda aos intereses
do noso país e da veciñanza do rural, tal e como solicitou o Consello da Cultura
Galega?

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2021

Asdo.: Luis Bará Torres
Manuel Lourenzo Sobral
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Noa Presas Bergantiños
Deputados e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Xosé Luis Bará Torres na data 28/12/2021 13:10:05

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 28/12/2021 13:10:13
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Noa Presas Bergantiños na data 28/12/2021 13:10:20
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Á Mesa do Parlamento
Ovidio Rodeiro Tato, Teresa Egerique Mosquera, María Elena Súarez Sarmiento,
María Felisa Rodríguez Carrera, Carlos Gómez Salgado, Moisés Rodríguez Pérez
e José Luis Ferro Iglesias, abeiro do disposto No artigo 152 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte Pregunta oral para o seu
debate en Comisión 4ª Educación e Cultura.

A pandemia da Covid-19 puxo o foco nas necesidades tecnolóxicas de toda a
cidadanía por canto se fixo necesario artellar ferramentas en tempo récord para o
teletraballo e a teleformación na maioría das empresas e das institucións, así como nos
fogares de Galicia e de España.
O ámbito educativo veuse especialmente afectado por esta transformación sociolóxica
e o Goberno da Xunta de Galicia, que por suposto é consciente desta realidade,
púxose inmediatamente a traballar en busca de solucións formulando para elo a
Estratexia de Educación Dixital 2030.
A Estratexia de Educación Dixital 2030 ten como obxectivos xerais:
•
•
•
•

Que ninguén se quede atrás no proceso de dixitalización.
Unha maior presenza da educación dixital e contextos híbridos de aprendizaxe,
que mesturan o dixital e o presencial.
A progresiva dixitalización de todo o que rodea ao mundo educativo.
Atallar a fenda dixital e contribuír a loitar contra o reto demográfico e consolidar a
poboación nas contornas rurais.

Este Grupo Parlamentario Popular, moi consciente da importancia desta iniciativa para
a comunidade educativa galega, formula a seguinte pregunta en Comisión:

Como está a desenvolver a Consellería de Cultura, Educación e Universidade as
medidas previstas na Estratexia de Educación Dixital 2030?
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Santiago de Compostela, 28 decembro 2021.
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Asinado dixitalmente por:
Ovidio Rodeiro Tato na data 28/12/2021 13:33:43
Teresa Egerique Mosquera na data 28/12/2021 13:34:00
María Elena Suárez Sarmiento na data 28/12/2021 13:36:00
Rodríguez Pérez, Moisés na data 28/12/2021 13:36:13
Gómez Salgado, Carlos na data 28/12/2021 13:36:20
María Felisa Rodríguez Carrera na data 28/12/2021 13:36:27
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José Luis Ferro Iglesias na data 28/12/2021 13:36:39

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

@gppgalicia

@GrupoPopularGal

97605

Á Mesa do Parlamento
Ovidio Rodeiro Tato, Teresa Egerique Mosquera, María Elena Súarez Sarmiento,
María Felisa Rodríguez Carrera, Carlos Gómez Salgado, Moisés Rodríguez Pérez
e José Luis Ferro Iglesias, abeiro do disposto No artigo 152 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte Pregunta oral para o seu
debate en Comisión 4ª Educación e Cultura.

A posta en valor da Formación Profesional en Galicia ten sido unha das máximas
prioridades do Goberno galego nestes anos. O impulso dado á FP desde a Xunta de
Galicia tense materializado en moi diversas accións e medidas, tanto desde o punto de
vista normativo como organizativo.
Unha desas accións levadas a cabo é o futuro Centro Galego de Innovación en
Formación Profesional de Ourense. Este proxecto é un exemplo de colaboración
institucional, xa que nel están implicadas a Xunta e a Deputación Provincial de Ourense
pola investigación e a innovación.
Este centro estará situado na antiga Escola Fogar de Mariñamansa de Ourense, logo
dun laborioso traballo de remodelación e adaptación das instalacións.
Este proxecto está chamado a ser referente da creatividade e do talento da Formación
Profesional da nosa Comunidade; tanto para o seu alumnado como para o profesorado
O Grupo Parlamentario Popular cree que investir en FP e poñer en marcha esta
infraestrutura pioneira ten que servir para abrir novas oportunidades formativas e de
inserción laboral na nosa terra.
Por todo o exposto, os deputados e deputadas asinantes, formulan a seguinte pregunta
oral en Comisión:
En que estado se atopa o proxecto do Centro Galego de Innovación da Formación
Profesional de Ourense en canto a funcionamento e contidos?
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Asinado dixitalmente por:
Ovidio Rodeiro Tato na data 28/12/2021 13:57:38
Noelia Pérez López na data 28/12/2021 13:57:52
Teresa Egerique Mosquera na data 28/12/2021 13:58:05
María Elena Suárez Sarmiento na data 28/12/2021 13:58:21
Rodríguez Pérez, Moisés na data 28/12/2021 13:58:38
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Gómez Salgado, Carlos na data 28/12/2021 14:00:06
María Felisa Rodríguez Carrera na data 28/12/2021 14:00:13
José Luis Ferro Iglesias na data 28/12/2021 14:00:23
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Á Mesa do Parlamento
Rosana Pérez Fernández, Carme González Iglesias e Daniel Castro García,
deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 8ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Pleno do Parlamento europeo aprobou definitivamente no mes de xullo o
Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (FEMPA) para o período 20212027, cunha dotación de 6.108 millóns de euros e cun recorte respecto ao FEMP 20142020 dun 4,7%.
Dese total, ao Estado español correspóndenlle 1.200 millóns de euros, 3,6%
menos que o FEMP. Deles, destínanse a Galiza 366.
A Conferencia Sectorial de Pesca aprobou os criterios para distribuír os 1.200
millóns d euros no mes de xullo. Tamén se elaborou un borrador do Programa Operativo
que fixará as condicións concretas do acceso ao apoio e, no mes de outubro, o
Ministerio abreu a segunda consulta pública do Programa Operativo, que remata o
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vindeiro día 10 de decembro e que recolle os obxectivos para o Estado enmarcados en
cada unha das catro prioridades que a UE considera fundamentais para a pesca e a
acuicultura: Pesca e Medio Ambiente, Acuicultura e Medio Ambiente, Cadea comercial
e Economía Azul e Desenvolvemento Local participativo.
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No caso de Galiza, o Programa Operativo recolle a distribución dos 366 millóns
que lle corresponden en: 115 para o fomento da pesca sostíbel e recuperación dos
recursos, 198 para o fomento da acuicultura e para a transformación e comercialización
dos produtos do mar e acuícolas, 38 para promover a economía azul e 14 para facer dos
mares medios protexidos, seguros, limpos e xestionados de xeito sostíbel.
Máis alá das consideracións dos informes de fiscalización do Consello de
Contas, que indican unha baixa execución do FEMP por parte da Xunta de Galiza, a
propia secretaria xeral técnica da Consellaría indicou na Comisión de Pesca do
Parlamento que dos 371 millóns de euros que corresponderon a Galiza no período 20142020, só se executaron 117.
Foi este o motivo principal da creación por parte da Xunta dun departamento
específico, unha Subdirección Xeral de Planificación, Seguimento e Verificación, para a
xestión do fondo e para mellorar o seu aproveitamento, que aínda poderá continuar
executando investimentos ata 2023.
E, precisamente por iso, o Programa Operativo do novo FEMPA recolle un
mecanismo de flexibilidade que contempla que os fondos que as comunidades
autónomas poñan en risco de perda, polo seu retraso na execución, poden ser utilizados
por outras.
Por outra banda, o FEMPA recoñece expresamente o papel que Europa lle quere
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dar á acuicultura, incrementando un 10% o orzamento que lle adica e a conselleira de
Mar anunciou publicamente, no marco da X Conferencia Mundial do Atún, que tivo
lugar en Vigo no mes de setembro, que a industria conserveira “poderá ter máis de 100
millóns de euros á súa disposición do futuro FEMPA”.
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En consecuencia, os 198 millóns de euros que Galiza contempla para o fomento
da acuicultura e para a transformación e comercialización dos produtos do mar e
acuícolas, supoñen máis do 54% do total dos fondos que lle corresponden, moi por
diante dos 115 adicados ao fomento da pesca sostíbel e á recuperación dos recursos, que
supoñen apenas un 31%.
Tendo en conta que o mantemento da pesca como actividade sostíbel e a
conservación dos ecosistemas mariños incluirá, entre outras, accións relativas ao
control, á investigación, á aplicación de plans de xestión, ao desenvolvemento de artes
máis selectivas, á modernización e renovación de buques e á compra do primeiro barco
por parte de armadores de menos de 40 anos para incentivar a falla de remuda
xeracional, non parece que a distribución dos fondos en Galiza sexa a máis acaída á
nosa realidade e tampouco que contemple atender a realidade e múltiples problemas dun
sector que necesita ser verdadeiramente apoiado e impulsado para desenvolver toda a
súa potencialidade e contribuír á creación de emprego nas localidades costeiras.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 8ª :
. Que valoración fai o goberno galego do Programa Operativo do novo FEMPA?
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. Presentou suxestións e/ou consideracións ao mesmo? De ser así, en que
sentido? Foron atendidas polo Ministerio?
. Que criterios se empregaron para a distribución dos 366 millóns de euros que
corresponden a Galiza para o período 2021-27 entre as distintas prioridades establecidas
pola UE e o Programa Operativo?

3

97610

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

. Considera acaído á realidade do sector e do propio país que o fomento da
acuicultura e a transformación e comercialización dos produtos do mar e acuícolas
acaparen máis do 50% dos recursos totais do FEMPA para Galiza?
. Considera suficiente que no fomento da pesca sostíbel e a recuperación dos
recursos apenas se vaia investir un 31%?
. Está a Xunta de Galiza disposta a incrementar a cantidade destinada ao
fomento da pesca sostíbel e recuperación dos recursos para atender as múltiples
problemáticas ás que terá que facer fronte o sector nos vindeiros anos?
. A canto ascenderá a cofinanciación e, polo tanto, a cantidade final do FEMPA
para Galiza?

Santiago de Compostela, 9 de decembro 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:

Rosana Pérez Fernández na data 09/12/2021 09:35:59
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María do Carme González Iglesias na data 09/12/2021 09:36:02
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Daniel Castro García na data 09/12/2021 09:36:09
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Á Mesa do Parlamento
Rosana Pérez Fernández, Carme González Iglesias e Daniel Castro García,
deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 8ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O resultado das negociacións entre a Unión Europea e o Reino Unido quedou en
evidencia no mesmo momento do acordo. Posteriormente, no mes de marzo, sumouse o
fiasco que supuxo a falla de acordo definitivo sobre as cotas para 2021 e a súa prórroga
provisional ata xullo, momento en que os recortes se fixeron patentes e, tal e como
augurara o sector, a situación empeoraba para Galiza respecto da existente antes do
Brexit.
Precisamente prevendo as nefastas consecuencias do Brexit, o Consello da UE
acordara, xa en xullo de 2020, adoptar un paquete de axudas e a proposta da Comisión
ao respecto foi presentada após a mesma sinatura do acordo: 5.000 millóns de euros
para apoiar ás empresas e ao emprego dos sectores afectados constituían a Reserva de
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Axuste Brexit (BAR).
Do total, tan só se destinaban a paliar as perdas de todo o sector pesqueiro
comunitario 600 millóns de euros, e deles, unicamente 2,2 correspondían ao Estado
español. É dicir, un 0,35% do total dos fondos pesqueiros, cando os datos que se tiñan
feito públicos xa naquel momento sinalaban que as capturas dos buques do Estado
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español en augas británicas representaban arredor dun 1% do conxunto dos da frota
europea.
Os criterios de reparto empregados foron o valor do peixe capturado no Reino
Unido por cada Estado membro, ponderado pola súa dependencia das augas británicas.
Non se tiveron en conta outros caladoiros británicos fóra do Gran Sol, nin tampouco a
cesión da cota de bacallau de Svalbard, onde a frota do Estado español perdeu gran
parte das posibilidades de capturas que acaparaba.
Uns criterios de reparto, pois, cuestionábeis e discriminatorios, un orzamento
para o sector pesqueiro totalmente insuficiente en relación co conxunto do da Reserva
de Axuste e unha porcentaxe absolutamente irrisoria no caso do Estado español que vai
afectar gravemente a Galiza.
O último paso lexislativo foi a aprobación por parte dos Estados membros, a
través do Consello da UE, do Regulamento polo que se establece a Reserva de Axuste e
os 600 millóns de euros destinados á pesca mantivéronse inamovíbeis.
Esta aprobación definitiva non é mais que a constatación do nulo interese que
ten o sector pesqueiro para a Unión Europea e para o Estado español, que non quixo
facer cuestión desta discriminación e si centrar todos os seus esforzos en favor do
debate dos fondos de recuperación.
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Velaí, pois, que a mitigación do impacto do Brexit na frota galega esváese con
este acordo. E a solidariedade que a Unión Europea anunciaba para cos Estados
membros non foi, no caso do Estado español, máis que un sarcasmo que este aceptou
sen a máis mínima censura.
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No caso galego, os estudos feitos polo propio sector pesqueiro estimaron perdas
para os barcos galegos que pescan nos caladoiros británicos de 9 millóns de euros, só
neste ano 2021, sen contar cos demais sectores da cadea que se verían afectados.
Polo tanto, o BAR é un agravio máis para unha frota que vén perdendo dereitos
e posibilidades de pesca continuadamente dende hai anos e que ademais, agora, queda a
expensas dunhas negociacións anuais após o 2026 que lle impiden planificar o seu
futuro e que condicionan os seus investimentos.
O Regulamento establece como período de referencia para o apoio da Reserva
de Axuste dende o 01.01.20. ata o 31.12.23., aínda que a contía estará dispoñíbel ata
2025, cando se fará unha revisión do gasto empregado. A súa maior parte, 4.300 millóns
de euros, desembolsarase como prefinanciamento en tres tramos anuais ata o 2023,
mentres os recursos restantes estarán dispoñíbeis no 2025.
Para recibir os primeiros pagos, os Estados deben notificar á Comisión, dentro
dos dous meses seguintes á entrada en vigor do Regulamento (foi publicado no DOUE
do 08.10.21.), a identidade dos órganos responsábeis da xestión e auditoría da Reserva e
confirmar que elaboraron o sistema de xestión e control.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
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Comisión 8ª :
1.- Que valoración fai o Goberno galego da Reserva de Axuste Brexit,
nomeadamente no relativo ao sector pesqueiro, recentemente aprobada de xeito
definitivo polo Consello da Unión Europea?
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2.- Que criterios considera a Xunta de Galiza que deben ser tidos en conta, no
caso da pesca, polo Goberno do Estado para o reparto da Reserva? Vaise dirixir ao
Estado para achegarlle as súas propostas?
3.- Que previsións ten respecto da asignación que lle podería corresponder para
compensar ao sector pesqueiro galego?
4.- Que valoración fai de que a xestión dos fondos corresponda aos Estados
afectados? Considera que a Xunta, no caso de Galiza, é a administración acaída para
xestionalos? De ser así, vai reclamar ao Estado a xestión directa deses fondos?
5.- Ten previsto a Xunta de Galiza deseñar e levar a cabo algún plan de soporte
económico e social ao sector pesqueiro e ás zonas máis afectadas do noso país polo
acordo entre a UE e o Reino Unido? De ser así, que orzamento e prazos de execución
ten previstos?

Santiago de Compostela, 3 de decembro de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

4

97616

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

Rosana Pérez Fernández na data 03/12/2021 11:58:38

María do Carme González Iglesias na data 03/12/2021 11:58:42
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Daniel Castro García na data 03/12/2021 11:58:50
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Á Mesa do Parlamento
Ovidio Rodeiro Tato, Teresa Egerique Mosquera, María Elena Súarez Sarmiento,
María Felisa Rodríguez Carrera, Carlos Gómez Salgado, Moisés Rodríguez Pérez
e José Luis Ferro Iglesias, abeiro do disposto No artigo 152 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte Pregunta oral para o seu
debate en Comisión 4ª Educación e Cultura.
Galicia ten acadado un sistema educativo equitativo e inclusivo que é referencia no
conxunto de España, grazas ás políticas educativas do Goberno galego ao longo de
varias lexislaturas.
A Xunta e a comunidade educativa, así como as asociacións de atención á diversidade,
comparten a necesidade de consolidar os avances acadados nos últimos anos, pero
sen renunciar a seguir mellorando a atención.
Responsables da Consellería de Cultura, Educación e Universidade teñen explicado
nesta Cámara a relevancia acadada pola aprobación e aplicación do Decreto 229/2011
polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros educativos na
comunidade autónoma de atención á diversidade.
Asemade, o pasado 26 de outubro publicouse no Diario Oficial de Galicia (DOG) a
Orde do 8 de setembro de 2021 pola que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de
decembro. Trátase dunha orde que ten o obxectivo de dar unha resposta axustada á
realidade de cada alumno, ás súas necesidades e aos seus talentos, camiñando cara
unha escola pensada desde a perspectiva do alumnado e co apoio do conxunto da
sociedade
A raíz dunha pregunta do Grupo Parlamentario Popular, o secretario xeral de
Educación e FP explicou o pasado novembro as principais novidades desta orde e
avanzou o interese da Consellería por seguir afondando na atención á diversidade e na
inclusión de todo o alumnado no sistema educativo galego; camiñando cara unha
escola pensada desde a perspectiva do alumnado e co apoio do conxunto da
sociedade.
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Por todo o exposto, os deputados e deputadas asinantes, formulan a seguinte
pregunta oral en Comisión:

Cal é a política estratéxica que a Consellería prevé seguir en relación coa atención á
diversidade e a inclusión no ensino?
Parlamento de Galicia. Rúa Hórreo, 63 | 15701 Santiago de Compostela | Tel. 981 551 510
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Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2021
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Asinado dixitalmente por:
Ovidio Rodeiro Tato na data 28/12/2021 14:06:19
Teresa Egerique Mosquera na data 28/12/2021 14:06:35
María Elena Suárez Sarmiento na data 28/12/2021 14:06:46
Gómez Salgado, Carlos na data 28/12/2021 14:07:09
Rodríguez Pérez, Moisés na data 28/12/2021 14:07:20
José Luis Ferro Iglesias na data 28/12/2021 14:07:28
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Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Noa Presas Bergantiños e María González
Albert, deputado e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG),

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

Pregunta para resposta oral na Comisión 1ª, sobre o control dos destino das
transferencias realizadas á Deputación de Ourense.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Unha sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo núm.2 de Ourense
estimando parcialmente a demanda presentada por un particular condena á Deputación
Provincial de Ourense a abonar 193.093 € por o subministro de bancos e marquesinas á
Entidade Provincial. Asemade e nun pronunciamento inusual ordena a remisión das
actuacións ao Ministerio Fiscal a fin de investigar a eventual comisión dun delicto de
prevaricación, ao apreciar que a adquisición do mobiliario foi realizado sen a
tramitación dun previo procedemento de contratación, sen contrato ou licitación previo,
é dicir, “a dedo”, sen a oportunidade de que outras empresas poderán realizar ofertas do
mobiliario máis beneficiosas e/ou económicas.
Sen prexuízo de que unicamente se tratan de indicios da eventual comisión dun
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delicto de prevaricación, apreciados por unha Autoridade xudicial do orden
contencioso-administrativo, o certo é que non é a primeira vez que o procedemento de
contratación da Deputación Provincial de Ourense, presidida na altura polo Sr. Baltar
Pumar, é obxecto dunha investigación xudicial de carácter penal por prevaricación
administrativa. Así no ano 2014 mediante sentenza do Xulgado do Penal núm.1 de
Ourense, confirmada pola Audiencia Provincial, o Sr. Baltar Pumar foi condenado a 9
1
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anos de inhabilitación especial como autor criminalmente responsable dun delito de
prevaricación continuada pola contratación ilícita polo Ente provincial de máis dun
centenar de traballadores e traballadoras. Xa que logo “chove sobre mollado”.
De conformidade co apreciado polo Xulgado Contencioso-Administrativo de
Ourense semella que, a prevaricación continuada apreciada no seu día en materia de
contratación de persoal, tamén atinxía a outros eidos da contratación da Deputación
Provincial, como son os subministros de mobiliario.
Tanto pola importancia dos recursos económicos transferidos á Entidade Local,
como pola tutela financeira que a normativa vixente impón á Xunta de Galiza sobre ás
Entidades Locais, aconsellan -e aconsellarían- extremar as medidas de vixianza e
control sobre o destino dos recursos achegados a Deputación Provincial de Ourense, e
os procedementos de contratación seguidos para unha mellor e máis eficiente xestión
dos mesmos, e o inescusábel cumprimento das normas de contratación en vixencia.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 1ª :
Que valoración realiza a Xunta de Galiza a Sentenza do Xulgado do
Contencioso-Administrativo de Ourense que, de oficio e antes as evidencias constatadas
na tramitación do recurso contencioso acorda remitir ás actuacións á Fiscalía para a
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REXISTRO-WskCN18wM-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

investigación dun delito de prevaricación administrativa?
Á vista dos numerosos indicios de ilegalidade, mesmo de transcendencia penal,
ten realizado a Xunta de Galiza algunha acción de control de legalidade sobre os
procedementos de contratación administrativa da Deputación Provincial?
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Ten asinado a Xunta de Galiza algún convenio coa Deputación Provincial de
Ourense, para atendendo as medidas preventivas deseñadas polo Consello de Contas de
Galiza, evitar a corrupción no seo da referida Entidade Local?

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 28/12/2021 16:35:27

Noa Presas Bergantiños na data 28/12/2021 16:35:44
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Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro e Luis Bará Torres, deputados do Grupo
Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 1ª, sobre a elaboración e aprobación inicial da relación de postos de traballo
da administración de xustiza en Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hai xa máis de 25 anos que o Estado español transferiu a Galiza os medios
materiais para o funcionamento da administración de xustiza en Galiza, o que se deu en
denominar “administración da administración de xustiza”. Dentro da transferencias
realizadas incluíuse o necesario para o funcionamento da administración de xustiza,
agás xuízas e maxistradas, fiscais e as hoxe denominadas letradas da administración de
xustiza, respecto das que, neste último caso, non consta impedimento para a súa
eventual transferencia á Xunta de Galiza.
Malia o tempo transcorrido Galiza aínda non ten aprobada, nin inicial, nin
definitivamente a relación de postos de traballo do persoal ao servizo da administración
de xustiza en Galiza. A relación de postos de traballo é un instrumento técnico sobre o
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que a administración pública deseña a súa estrutura de persoal para adecuala ás
necesidades do servizo público. É unha ferramenta organizativa fundamental, cuxa
ausencia pode xerar problemas de falla de transparencia ou posibilitar prácticas
indebidas e arbitrarias.
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Xa que logo a relación de postos de traballo é un instrumento para unha mellor e
máis eficaz xestións dos recursos públicos, ao tempo que dota de garantías, seguridade
xurídica e transparencia ao funcionamento da administración pública, neste caso, na
administración de xustiza.
Certamente o estabelecemento da estrutura básica da oficina xudicial, que ha ser
homoxénea en todo o territorio do Estado, non é competencia da Xunta de Galiza,
poren si conta coa posibilidade de introducir melloras no funcionamento desa oficina
xudicial básica, dos servizos comúns procesuais con funcións determinadas, ou o
deseño e organización de unidades administrativas dentro do ámbito da administración
de xustiza. A propia Xunta de Galiza preveu realizar a ordenación do persoal, a través
da elaboración e aprobación da relación de postos de traballo, sen que, a día de hoxe, se
producira tal.
Así, por exemplo, en partidos xudiciais nos que se existe máis dun órgano
xudicial e non existe “decanato” se está a ampliar o cadro de persoal do xulgado decano
para incorporar unha praza de tramitador procesual e administrativo para realizar as
funcións de rexistro e reparto, máis laboriosas dende a entrada en funcionamento do
sistema Lexnet.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
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Comisión 2ª :
Que xestións realizou a Xunta de Galiza para a elaboración e aprobación da
relación de postos de traballo no ámbito da administración de xustiza de Galiza?
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Cal é o deseño que ten previsto a Xunta de Galiza para a oficina xudicial e
unidades administrativas da administración de xustiza de Galiza?
En que partidos xudiciais ten previsto o funcionamento de servizos comúns
procesuais e de que tipo e con que estrutura?
Ten valorado a Xunta de Galiza a creación dalgún posto de traballo
singularizado nalgún servizo da administración de xustiza? En caso afirmativo en que
ámbito territorial e con que funcións?
Que unidades administrativas, con que funcións, localización e ámbito de
actuación entende a Xunta de Galiza que cumpre crear ou contemplar na Relación de
Postos de Traballo da administración de Xustiza de Galiza?

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2021

Asdo.: Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Luis Bará Torres

CSV: BOPGDSPG-XVhuPxHEX-7
REXISTRO-HoHoir6uq-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 28/12/2021 16:41:18
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Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 28/12/2021 16:41:26
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Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro e Luis Bará Torres, deputados do Grupo
Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 1ª, sobre a aplicación do Protocolo para a prevención e radicación das
situacións de acoso laboral e discriminación no persoal da Xunta de Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No ano 2016 a Xunta de Galiza e as organizacións sindicais maioritarias do país
asinaron o Protocolo para a prevención, a detección, a actuación e a resolución de
situacións de acoso laboral e outras discriminacións no traballo na Administración da
Comunidade Autónoma de Galiza.
O obxectivo do Protocolo era a erradicación dos casos de acoso laboral e outras
discriminacións no ámbito da administración xeral e do sector público autonómico da
Xunta de Galiza, considerando que tales comportamentos atentaban contra dereitos
fundamentais da persoa como a dignidade, a integridade física e moral, a honra, á
intimidade persoal ou familiar e a propia imaxe; sendo obriga dos poderes públicos, en
todo caso, de evitar e perseguir os comportamentos que vulneren os dereitos das
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persoas.
O Protocolo consideraba acoso laboral como a exposición a condutas de
violencia intensa dirixidas de forma reiterada e prolongada no tempo, dende unha
posición de poder, co propósito ou efecto de crear un ambiente hostil ou humillante que
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perturbe a vida laboral da vítima; xa que logo o ámbito de actuación do Protocolo estaba
dirixido á intervencións en situacións de relevancia non menor.
Asemade no Protocolo creábase un Comité de Intervención, centralizado, de
composición paritaria (4 representantes da Xunta de Galiza e 4 das organizacións
sindicais) coa función de recibir denuncias, investigalas e realizar os informes e
propostas que procedan á vista das comprobacións realizadas. Inicialmente establecíase
un prazo dun mes para a realización dos traballos de investigación e informe, que, ao
seren considerado escaso, foi ampliado no ano 2019 ate os 6 meses.
O certo é que case 5 anos após da sinatura do Protocolo o mesmo non está sendo
cumprido, como ven constatando e denunciando reiteradamente tanto a Confederación
Intersindical Galega (CIG) -organización sindical que como sindicato máis
representativo integra o Comité de Intervención- como a propia Valedora do Pobo que,
ante a falla de funcionamento do Protocolo e do Comité de Intervención- propón a
creación dunha nova figura, o “asesor confidencial”. Xa non é que non se estea a
cumprir o prazo dos 6 meses para a investigación e emisión de informe, senón que non
consta se dea o tramite e a información prevista ás denuncias que se formulan.
A falla de funcionamento do Comité de Intervención e do propio Protocolo non
é unha cuestión menor, pois pode provocar o efecto contrario do que se perseguía no
mesmo, isto é, a prevención e erradicación das condutas de acoso e discriminación. Así
a presentación dun escrito de denuncia, necesario para por en marcha o mecanismo
CSV: BOPGDSPG-XVhuPxHEX-7
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fronte ao acoso, provoca un incremento da intensidade do comportamento acosador e/ou
discriminatorio, sen que se poda adoptar medida de mobilidade en tanto non se inicia a
actividade investigadora e se toman declaración ás persoas implicadas. Igualmente, ao
contido do Protocolo e ao seu carácter de vía prioritaria, remítese a Inspección de
Traballo na tramitación das denuncias que se lle presentan, polo que lonxe dos
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obxectivos pactados no seu día, o Protocolo está a ser un mecanismo para evitar a
persecución e erradicación contra o acoso laboral e a discriminación no traballo público.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 1ª :
. Entende o Goberno Galego que se está a cumprir o

Protocolo para a

prevención, a detección, a actuación e a resolución de situacións de acoso laboral e
outras discriminacións no traballo na Administración da Comunidade Autónoma de
Galiza?
. Elaborou unha memoria anual dos casos de acoso laboral e/ou discriminación
denunciados por traballadoras da Xunta de Galiza nos anos 2016, 2017, 2018, 2019 e
2020, e deulle traslados dos mesmos ao Comité de Intervención?
. Cal é o contido dos referidos informes, cantas denuncias se teñen presentados
en cada un deses anos e cal foi o resultado da tramitación das referidas denuncias ou
comunicacións de situacións de acoso laboral?
. Cantas medidas de mobilidade de posto de traballo, para evitar maiores
prexuízos derivados dunha eventual situación de acoso laboral, adoptou a Xunta de
Galiza en cada un dos exercicios

2016, 2017, 2018, 2019 e 2020? Cantas desas
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medidas foron a proposta do Comité de intervención?
. Entende a Xunta de Galiza que se está a cumprir o prazo de 6 meses para a
investigación e emisión de informes nos procedementos regulados no Protocolo?
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. Considera a Xunta de Galiza que a descentralización territorial do Comité de
Intervención serviría para a axilización do seu funcionamento?
. Cre a Xunta de Galiza que, como indica a Valedora do Pobo, cumpre crear a
figura dun “asesor/a confidencial” para facer efectiva a prevención primaria fronte ao
acoso laboral na administración xeral da Xunta de Galiza?

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2021

Asdo.: Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Luis Bará Torres
Deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 28/12/2021 16:49:07
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Xosé Luis Bará Torres na data 28/12/2021 16:49:10
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Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Noa Presas Bergantiños e María González
Albert, deputado e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG),

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

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

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

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

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 28/12/2021 17:14:26
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María González Albert na data 28/12/2021 17:14:31

Noa Presas Bergantiños na data 28/12/2021 17:14:39
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Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro e Noa Presas Bergantiños e, deputado e
deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao
abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta
para resposta oral na Comisión 1ª, sobre o abandono dos servizos públicos en
Paderne de Allariz (Ourense).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nos últimos anos na provincia de Ourense veuse intensificar a crise
demográfica, perda de poboación, que padece dende o século pasado, medrando
igualmente o nivel de desemprego e a falla de actividade, situacións que se veñen
manifestar con especial intensidade nos núcleos e concellos do rural.
Así, mentres a poboación da provincia de Ourense experimentou un
devalo de 26.000 habitantes (de xullo de 2008 a xullo de 2020) que representa
unha mingua do 10% da poboación, o concello de Paderne de Allariz sufriu unha
perda superior ao 15% da súa veciñanza.
Na mesma liña a poboación do concello de Paderne de Allariz padeceu un
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nivel de desemprego un 50% superior ao do resto da Galiza, chegando ao 15,14%
no cuarto trimestre do 2020.
Resulta elocuente que un concello como o de Paderne de Allariz, cunha
privilexiada situación a carón de varios dos parque empresariais máis
importantes da provincia de Ourense, estea a sufrir as consecuencias do
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desemprego e da despoboación en maior medida que a media do resto dos
concellos de Ourense. Xa que logo non é moi aventurado colixir que a perda de
poboación e proporcional ao deterioro dos servizos públicos e ausencia de
instrumentos básicos para unha calidade de vida merecente de tal consideración.
Así e como xa ten posto de manifesto en diversas ocasións a
representación do BNG no Concello -sen obter resposta- existen núcleos de
poboación que aínda non dispoñen de cobertura teléfono móbil, nin acceso a
internet.
A este respecto resulta significativo que o despregamento da banda ampla
no concello aínda non chegase a servizos tan elementais como a propia sede da
Entidade Local ou ao novo Centro de saúde ou a escola infantil, aínda pendentes
de entrada en funcionamento. Xa que logo e máxime nestes tempo, calquera
persoa que pretendese instalarse en Paderne de Allariz debería renunciar a
posibilidades laborais como o teletraballo, algo determinante se o pretendera fose
instalar unha empresa ou exercer unha actividade profesional ou mercantil por
conta propia, como tamén implicaría a renuncia á realización telemática de
actividades académicas.
Igualmente existen problemas co saneamento, toda vez que consta a falta
de mantemento de, por exemplo, a fosa séptica da localidade de Noboeiro co
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risco que implica para a saúde pública.
Xa que logo a moitas veces anunciada “lexislatura do rural” non se deixou
ver no concello de Paderne de Allariz que, malia a súa proximidade co
importantes nós industriais e da propia cidades de Ourense, non dispón de
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servizos e infraestruturas básicas que impidan unha constante despoboación e
perda de calidade de vida para as persoas que seguen habitando no concello.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 1ª:
Coñece a Xunta de Galiza as sombras de cobertura de telefonía móbil
existentes no Concello de Paderne de Allariz e, no seu caso, realizou algunha
xestión para emendalas?
As condicións e cualidades do acceso a internet en boa parte do concello
de Paderne de Allariz permiten a posibilidade de comunicacións telemáticas e/ou
teletraballar? En concreto, cónstalle se o casa do concello ou o centro de saúde
teñen conexión por fibra óptica?
Por que razón aínda non entrou en servizo o centro de saúde e a escola
infantil? Cando esta prevista a súa entrada en funcionamento?
Entende que nas condicións e circunstancias actuais é convite a reapertura
da escola infantil de Solveira?
Coñece o estado de conversación e mantemento no que se encontra a rede
de saneamento do concello de Paderne de Allariz, nomeadamente, a fosa séptica
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de Neboeiro?
Realizou ou coñece os resultados das análises realizadas sobre verquidos
procedentes da referida fosa séptica que foron obxecto de denuncia?
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Ten prevista a posibilidade de suprimir o saneamento por fosa séptica por
outro sistema máis sustentábel e con menor risco de afectación ao medio
ambiente?

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2021

Asdo.: Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Noa Presas Bergantiños
Deputado e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 28/12/2021 17:25:58
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Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 28/12/2021 17:26:07
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Daniel Castro García, Iago Tabarés Pérez-Piñeiro e Iria
Carreira Pazos, deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,

presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 1ª, sobre a situación na
que se atopa o campo de fútbol de Mirallos no concello de Moraña.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En xuño de 2019 a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, o
secretario xeral de Deporte e a daquela Alcaldesa de Moraña fixeron público o convenio
para a mellora do Campo de fútbol de Mirallos que incluía tamén unha nova bancada,
un ximnasio e un circuito de atletismo. O investimento previsto no convenio é de
514.000 € e a previsión de remate das obras situábase no verán do ano 2020.
A obra foi axdudicada pola Xunta o 28/4/2020 á empresa Sixteca 2016, SL
Unipersonal por un importe de 452.056 € e un prazo de execución de oito meses. No
mes de xuño de 2020 asinouse o replanteo e colocouse un cartel informativo sobre a
obra.
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Cando xa pasaron máis de sete meses, a obra segue sen comezar, sen que por
parte da Xunta de Galiza se dese ningunha explicación ao respecto.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 1ª :
1
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. En que situación está o contrato das obras de mellora do campo de fútbol de
Mirallos (Moraña) e da súa contorna?
. Cal é a razón de que, logo de que en xullo de 2019 se anunciase o inminente
inicio das obras, estas aínda non comezasen 7 meses despois?
. Cando está previsto que comecen as obras e cal é a previsión de remate das
mesmas?

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2021

Asdo.: Luis Bará Torres
Daniel Castro García
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Iria Carreira Pazos
Deputados e deputada do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 28/12/2021 17:28:44

Xosé Luis Bará Torres na data 28/12/2021 17:28:56

Iria Carreira Pazos na data 28/12/2021 17:29:05
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Daniel Castro García na data 28/12/2021 17:29:13
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Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Luis Bará Torres, Alexandra Fernández Gómez
e Carme González Iglesias, deputados e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,

presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 1ª, relativas aos
sobrecustos na adaptación do Complexo do Antigo Hospital Xeral en Cidade da Xustiza
de Vigo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Xunta de Galiza está a levar a cabo a obra de rehabilitación do antigo Hospital
Xeral para convertelo no edificio da Cidade da Xustiza.
En abril de 2016 convocase concurso de ideas para a elaboración de
anteproxecto de adaptación do Complexo do Hospital Antigo Xeral de Vigo na Cidade
de Xustiza de Vigo. Concurso que foi resolto no mes de novembro en favor do
anteproxecto presentado polo arquitecto D. Alfonso Penelas Fernández.
Posteriormente, contratouse a D. Alfonso Penelas a redacción do proxecto
básico e de execución e do servizo de dirección de obra para a execución das obras de
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adaptación do complexo hospitalario en cidade da xustiza. Outorgándoselle ate o 29 de
setembro de 2017 para a presentación dos proxectos da referida cidade da xustiza.
En febreiro de 2017 anúnciase procedemento para a contratación da fase de
demolición das obras de rehabilitación do Complexo Hospitalario para conversión en
Cidade de Xustiza conforme ao proxecto presentado por D. Alfonso Penelas e aprobado
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pola Xunta de Galiza en febreiro de 2017, sendo adxudicado por un importe de
1.857.655,2 € e sendo ampliado o prazo de execución en dúas ocasións, decembro de
2017 e abril de 2018.
Asemade no mes de febreiro de 2017 convocase a licitación da contratación da
elaboración de diversos estudos e informes técnicos para “un completo análise do estado
actual da edificación que garante a viabilidade técnicas das diferentes actuacións
arquitectónicas que se vai levar a cabo sobre este complexo de carácter hospitalario e
que se quere converter na Cidade da Xustiza de Vigo”. Análise que finalmente foi
contratada coa empresa Euroconsult, S.A. por importe de 105.996 €, ive incluído.
No mes de novembro de 2017 houbo licitarse a ampliación do contrato das obras
de demolición por un importe de 638.429, 84 €, isto é, un 30% máis do inicialmente
prevista. Xa que logo xa na primeira fase e a pesares dos proxectos e informes
contratados existiu unha desviación (un incremento) de máis dun 30%.
A segunda fase do proxecto, consistente na execución das obras de adaptación
do Complexo do Antigo Hospital Xeral en Cidade da Xustiza de Vigo, foi adxudicado
en marzo de 2018 á empresa Construcciones San José por un importe de 22.506.528,
11€ máis IVE, superando, xa que logo, a cantidade de 27,2 millóns de euros, cun prazo
de execución de 21 meses.
Contrato de obras que, ao igual que o de demolición, foi obxecto de ampliación
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ante aparición de “novas circunstancias non previstas no proxecto inicial” por un
importe superior aos 8.800.000 € máis IVE, isto é, unha variación superior ao 39% do
prezo da adxudicación inicial.
Este novo “contratempo” xustificouse no mal estado das estruturas dos edificios
anexos á torre do antigo Xeral (“estruturas metálicas deficientes e forxados sen capa de
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compresión”, en palabras do arquitecto director das obras, Alfonso Penela). Semella
evidente que este escandaloso incremento do custo das obras non é casual nin produto
dunha situación sobrevida. Se se encargaron estudos e informes, entre eles o da
estrutura e envolventes, parece obvio que neles tiveron que advertirse as deficiencias
que obrigaron a unha modificación substancial do proxecto e a un incremento do custo
das obras de máis do 30%, en cada unha das fases -demolición e construción- nas que se
dividiu o proxecto de adaptación do Complexo do Antigo Hospital Xeral en Cidade da
Xustiza de Vigo. So caben dúas opcións: ou os informes de Euroconsult, que tiveron un
custo de 105.000 euros, non advertiron destas deficiencias, ou si o fixeron non foron
tidos en conta na redacción do proxecto. Calquera das dúas alternativas é moi grave e
debe ser obxecto de responsabilidades.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 1ª :
. Que valoración fai o goberno galego dos sobrecustos que, tanto na fase de
demolición, como na fase de construción e que en cada caso exceden do 30%, tivo o
proxecto reforma do antigo Hospital Xeral de Vigo para convertelo en Cidade da
Xustiza?
. Tiña coñecemento a Xunta de Galiza, previa a adxudicación das obras á
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Construtora San José, das deficiencias estruturais e construtivas que provocaron a
modificación do proxecto e o incremento do custo en 10 millóns de euros?
. Cal foi a valoración destes aspectos polos técnicos da consellería
(especialmente os contidos no apartado 3.3.1 e subapartados, do prego de prescricións
técnicas), incluíndo a situación das estruturas e envolventes, á vista dos informes e
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estudos encargados a Euroconsult en agosto de 2017, cun prezo de axudicación de
105.000 euros?
. Que avaliación fai a Xunta de Galiza do estudo realizado por Euroconsult e
considera necesario dirimir responsabilidades polo sobrecuste producido?
. Tivo coñecemento, e no seu caso en que momento, o arquitecto autor do
proxecto dos estudos e informes realizados por Euroconsult?
. Que variación final existen entre os importes das actuacións inicialmente
adxudicadas e as finalmente comprometidas para a rehabilitación do edificio do
Hospital Xeral e do seu acondicionamento como edificio xudicial?

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2021

Asdo.: Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Alexandra Fernández Gómez
Carme González Iglesias
Luis Bará Torres
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Deputados e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María do Carme González Iglesias na data 28/12/2021 17:33:58
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Alexandra Fernández Gómez na data 28/12/2021 17:34:07

Xosé Luis Bará Torres na data 28/12/2021 17:34:14
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Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 28/12/2021 17:34:22
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Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Noa Presas Bergantiños e Luis Bará Torres,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 1ª, sobre as obras da Xunta de Galiza no concello de
Ourense.

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

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 1ª :
. Valora o Goberno Galego a posibilidade de recuperar o proxecto de
soterramento da vía OU-536 (Avda. Otero Pedraio), P.Q. 0+000 - 2+000 ou entende que
coa obra executada ve dar total satisfacción ás necesidades de integración urbana e de
seguridade viaria existentes?

CSV: BOPGDSPG-XVhuPxHEX-7
REXISTRO-aI3pXexav-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

. Que actuacións realizou a Xunta de Galiza para certificar que a obra executada
na r/ Marcelo Macías de Ourense se corresponde co proxecto aprobado e licitado?
. Considera a Xunta de Galiza que a recentemente inaugurada Estación de
Autobuses de Ourense mellora a circulación viaria de Ourense, respondendo ás
demandas urbanas, sociais e cidadás de Ourense?
3

97649

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

. Durante o último mes que xestións concretas realizou a Xunta de Galiza co
Goberno do Estado para garantir a inmediata execución da denominada variante exterior
do AVE en Ourense, o sobre a conexión viaria das cidades de Ourense e Lugo, ou da
autovía entre a capital e a comarca ourensán de Valdeorras?

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 28/12/2021 17:43:03
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Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 28/12/2021 17:43:07

Noa Presas Bergantiños na data 28/12/2021 17:43:14
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Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Noa Presas Bergantiños e María González
Albert, deputado e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a
seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 1ª, sobre o servizo postal no
concello de Pontedeva e limítrofes da provincia de Ourense.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O servizo postal foi a segue a ser un dos servizos básicos e esenciais no rural
galego. A elevada media de idade da poboación que reside no noso rural, a
dispersión nos núcleos de poboación, xunto coa inexistencia dunha rede de
comunicacións en todo país dota ao servizo postal dunha singular importancia que,
noutras circunstancias, non tería, ou, cando menos, non coa mesma intensidade.
Mostra do indicado é que a pesares da aparición e consolidación de novos
avances tecnolóxicos o número de envíos postais nos últimos anos experimentou
unha redución superior a outras partes do país ou do estado, nos que a redución do
cadro de persoal non foi tan importante.

CSV: BOPGDSPG-XVhuPxHEX-7
REXISTRO-lXpkdIAf5-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Na última década o número de carteiros rurais destinados na provincia de
Ourense diminuíu en máis dun 30%, continuando actualmente esta tendencia á
redución do cadro de persoal co conseguinte detrimento na prestación do servizo.
Á falla de cobertura e substitución nas baixas ou permisos dos traballadores,
a amortización das prazas das xubilacións provocan unha redución no cadro de
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persoal que se ve imposibilitado de prestar un servizo de calidade, nin nas
condicións legalmente esixíbeis.
Igualmente, a supresión no ano 2020 da oficina técnica de Cortegada,
convertida en oficina satélite cunha redución de case o 50% no tempo de atención ao
público, foi un paso determinante en deterioro na prestación do servizo postal nos
concellos de Cortegada, Padrenda, Gomesende e Pontedeva.
A precarización do emprego postal que atende a zona de Pontedeva na que só
un dos cinco postos de traballo de carteiros previstos na RPT sexa fixo, sen que se
proceda á cobertura da totalidade das prazas, nin sequera nas épocas de maior
actividade, contribuíndo a un maior deterioro no servizo e a incrementar a carga de
traballo e o territorio a atender polo persoal existente. Situación agravada polo feito
de que, aínda no día de hoxe, nos referidos concellos non se procedeu á numeración
dos inmóbeis, circunstancia que dificulta considerablemente a entrega dos envíos
postais.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 1ª:
Considera acaído a Xunta de Galiza o servizo postal que se está prestar no
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rural ourensán, nomeadamente na zona de Pontedeva e concellos limítrofes?
Realizou algunha xestión perante a sociedade anónima Correos e Telégrafos
para a mellora do servizo postal en Ourense e a cobertura das prazas vacantes da
carteiría do rural?
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Entende a Xunta de Galiza que a temporalidade existente no cadro de persoal
do servizo postal inflúe na calidade da prestación do servizo?
A inexistencia de numeración identificativa nos inmóbeis existentes na zona
rural facilita a prestación do servizo postal?
No seu caso, que xestións realizou a Xunta de Galiza ante as Entidades
Locais para emendar tal circunstancia?

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2021

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

Asinado dixitalmente por:
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María González Albert na data 28/12/2021 17:45:25
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Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Luis Bará Torres e Iria Carreira Pazos,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 1ª, sobre os efectos na xustiza de Galiza da eventual
aprobación da lei de Eficiencia Organizativa del Servizo Público de la Justicia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado 20 de abril o Consello de Ministros ven de aprobar o anteproxecto de
Lei de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de la Justicia. O proxecto normativo
contén unha importante transformación da organización xudicial, nomeadamente da
máis próxima á cidadanía. O novo deseño da organización xudicial semella inspirado
nos mesmos piares que os recentes intentos de reforma da Lei Orgánica do Poder
Xudicial presentados no congreso dos deputados na IX e X lexislaturas e que, por
diversas circunstancias, non prosperaron.
Así, ante o novo intento de reforma da organización xudicial dirixida
principalmente á xustiza de primeira instancia e de paz, dende o grupo parlamentar do
Bloque Nacionalista Galego entendemos necesario coñecer o criterio do Goberno
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Galego sobre o devandito proxecto e a súa afectación á organización xudicial en Galiza:

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 1ª :
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. En que medida considera o Goberno Galego que a substitución dos Tribunais
de Primeira Instancia e Instrución por Tribunais de Instancia podería beneficiar á
administración da xustiza, nomeadamente aos órganos xudiciais ubicados fora das sete
grandes cidades de Galiza, e ao persoal ao servizo da administración de xustiza?
. Que modificacións ou adaptacións debería realizar a Xunta de Galiza para
adaptarse á oficina xudicial prevista na referida norma de Eficiencia Organizativa del
Servicio Público de Justicia?
. Considera a Xunta de Galiza que a implantación das Oficinas de Justicia nos
concellos vai implicar unha variación nas condicións actuais ou que mesmo vai implicar
un incremento das obrigas que están asumindo os concellos de Galiza?

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2021

Asdo.: Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Luis Bará Torres
Iria Carreira Pazos
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Deputados e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Iria Carreira Pazos na data 28/12/2021 17:51:22
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Xosé Luis Bará Torres na data 28/12/2021 17:51:37
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Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Luis Bará Torres e Iria Carreira Pazos,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 1ª, relativa ao desenvolvemento do Corpo Galego de
Policía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hai escasos días o Parlamento de Galiza vén constatar problemas na
organización e funcionamento no denominado Corpo Nacional de Policía que actúa en
Galiza. Así o Parlamento de Galiza apreciou que a centralización en A Coruña das Salas
do 091 que atendían as demandas da cidadanía de Ourense e Lugo -como antes se fixera
en Vigo coas de toda a provincia de Pontevedra- supuña un grave deterioro na
prestación do servizo de seguridade pública do que, en boa medida, depende o exercicio
doutros dereitos fundamentais e liberdades públicas das persoas. Axentes encargados da
seguridade cidadá expresaban que como consecuencia das medidas organizativas
adoptadas un 40% das chamadas de auxilio e atención realizadas pola cidadanía de
Lugo ficaron sen atender.
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O pronunciamento do Parlamento viña a evidenciar que as medidas adoptadas
no seu día polo goberno do Partido Popular no Estado e que podían servir para outros
territorios eran totalmente improcedentes para Galiza.
Máis recentemente, apenas hai uns días, un sindicato policial denunciaba que
“durante a meirande parte do pasado fin de semana (10/11 de abril) a cidade de Ourense
1
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ficaran sen servizo de radiopatrullas” tendo que derivar os requirimentos cidadás a
outros corpos e forzas de seguridade. O propio sindicato policial remataba o seu
comunicando denunciando o abandono e á deficiente xestión institucional á que se ven
sometidos os policías e a cidadanía de Ourense.
A falla dunha organización dos FFCCSS axeitada á realidade galega, o déficit de
medios materiais e dun número de efectivos inferior ao catalogo aprobado constitúen
eivas evidentes para unha eficaz prestación do servizo de seguridade e protección á
cidadanía galega. Extremo que foi recoñecido en sede parlamentar polo propio
Presidente da Xunta ao analizar o control das medidas acordadas na xestión da
pandemia.
Malia a realidade exposta, non consta que o Goberno Galego, alén da súa
utilización partidaria, estea a realizar actuación algunha para corrixir de vez os
problemas constatados que, como fica exposto, atinxe ao dereito á seguridade, mais
tamén ao libre exercicio doutros dereitos fundamentais e liberdades públicas.
Por outra banda, no ano 2007 o parlamento galego aprobou a Lei 8/2007, de 13
de xuño, de Policía de Galiza, que prevía que o instituto armado galego tería
competencias no ámbito da seguridade cidadá e exercería as función de policía
administrativa e xudicial.
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En canto ás súas funcións, recollidas no artigo 15, establecese que:
1. O Corpo de Policía de Galicia, consonte o art. 5 desta lei, exercerá as
seguintes competencias e funcións:
a) No ámbito de seguridade cidadá:
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1º A vixilancia e protección de persoas, órganos, edificios, establecementos e
dependencias da Comunidade Autónoma de Galicia, garantindo o normal
funcionamento das instalacións e a seguridade dos usuarios dos seus servizos.
2º Prestar auxilio nos casos de accidente, catástrofe ou calamidade pública e
participar na execución dos plans de protección civil na forma en que se determina nas
leis.
3º Prestar auxilio nas actuacións en materia de salvamento, se é requirido para
iso.
4º As demais funcións legalmente atribuídas, especialmente:
- Protexer as persoas e os bens.
- Manter a orde pública, de acordo co ordenamento xurídico.
- Vixiar os espazos públicos.
- Protexer e colaborar nas manifestacións e manter a orde pública nas grandes
concentracións humanas cando fose requirido para iso.
- Prever a comisión de actos delituosos e intervir cando fosen cometidos.
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- Intervir na resolución amigable de conflitos privados se fose requirido.
- Cumprir as funcións de protección de seguridade cidadá atribuídas ás forzas e
corpos de seguridade pola Lei orgánica 1/1992.
b) No ámbito de policía administrativa :
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1º Velar polo cumprimento das leis e disposicións do Estado aplicables en
Galicia e garantir o funcionamento dos servizos públicos esenciais.
2º Velar polo cumprimento das leis de Galicia e das normas, disposicións e
actos emanados das demais institucións e órganos da Comunidade Autónoma, mediante
as actividades de investigación, inspección e denuncia, e a execución forzosa das súas
resolucións.
3º A inspección das actividades sometidas á ordenación ou disciplina da
Comunidade Autónoma de Galicia, denunciando toda actividade ilícita.
Na execución deste tipo de funcións prestarase especial atención a:
- Velar polo cumprimento da normativa vixente sobre medio ambiente, recursos
mariños, caza, gandaría, saúde pública, incendios forestais, pesca fluvial, ordenación
urbanística, protección de camiños, costas e asuntos marítimos, transporte e
contaminación acústica.
- Velar polo cumprimento da normativa sobre o patrimonio histórico e cultural
galego para evitar o seu espolio ou destrución e para garantir a súa salvagarda e
protección.
- No marco das funcións que lle atribúa a normativa específica, vixiar e
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controlar o cumprimento da lexislación vixente en materia de xogo e de espectáculos.
4º Vixilancia e control do tráfico nas vías interurbanas do territorio da
Comunidade Autónoma de Galicia.
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5º Vixiar, inspeccionar e controlar as empresas de seguridade privada, os seus
servizos e actuacións e os medios e persoal ao seu cargo, nos termos establecidos na
lexislación vixente.
6º Informar, asistir e orientar os cidadáns.
7º Colaborar coas institucións públicas de protección e tutela de menores na
consecución dos seus obxectivos, de conformidade coa lexislación civil, penal e
penitenciaria do Estado.
8º Colaborar coas institucións públicas e privadas de protección e tutela da
inmigración e con aqueloutras que teñan como obxectivo previr e evitar calquera forma
de marxinación.
9º Colaborar coas institucións públicas de protección e asistencia ás vítimas de
violencia de xénero.
10º As demais funcións que lle atribúa a lexislación vixente.
c) No ámbito de policía xudicial, aquelas funcións que lle correspondan de
acordo co establecido no art. 126 da Constitución, na Lei orgánica do poder xudicial e
na restante normativa vixente.
2. As funcións enumeradas no punto anterior cumpriranse baixo os principios
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de cooperación, coordinación e mutua colaboración co resto de forzas e corpos de
seguridade.
3. Ademais, a Policía de Galicia poderá asumir todas aqueloutras funcións que
sexan delegadas ou transferidas á Comunidade Autónoma pola vía do art. 150.2 da
Constitución, así como aqueloutras que lle sexan encomendadas.
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Tendo en conta o tempo transcorrido, a falta de desenvolvemento e
cumprimento da lei de policía galega e a falla de correspondencia entre a realidade
galega e a reorganización das FFCCSS, formúlanse as seguintes preguntas para resposta
oral na Comisión 1ª :
. Que previsións ten o Goberno galego en relación co desenvolvemento da Lei
de policía galega?
. Considera o Goberno galego que o despregamento e organización dos Corpos e
Forzas de Seguridade do Estado en Galiza axústanse á realidade galega?

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2021

Asdo.: Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Luis Bará Torres
Iria Carreira Pazos
Deputados e deputada do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 28/12/2021 17:56:44

Xosé Luis Bará Torres na data 28/12/2021 17:56:48
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Iria Carreira Pazos na data 28/12/2021 17:56:57
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Olalla Rodil Fernández, Iago Tabarés PérezPiñeiro e Iria Carreira Pazos, deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do
Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da
Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 1ª, sobre a
valoración da Xunta de Galiza sobre o estado do protocolo de actuacións sobre
delitos sexuais do Partido Xudicial de Santiago de Compostela e as razóns da súa
non aplicación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Para avanzar na loita contra a violencia machista un dos elementos clave son
os protocolos de actuación entre as diferentes institucións que interveñen nos
procesos de atención, denuncia e investigación.
Neste marco, entre outras iniciativas, son numerosos os concellos que teñen
participado da constitución das Mesas locais de Coordinación interinstitucional
fronte ás violencias de xénero, a administración galega impulsou no ano 2017 o
Protocolo de coordinación e cooperación institucional fronte á violencia de xénero e
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o propio Consello Xeral do Poder Xudicial impulsou a partir do ano 2018 Comisións
provinciais que pretendía estender a todas as audiencias do Estado.
Nos últimos anos a sociedade avanzou na visibilización e na atención ás
violencias sexuais como unha forma de violencia machista. Movementos como o
#PrimAcoso nacido en Pontevedra, o internacional #Meetoo ou o #EuCréote amosan
1
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a necesidade de nomear e sinalar unha das principais formas de violencia machista
que sufrimos as mulleres. Así mesmo, a resposta social sen precedentes a casos
como o da Manada marcaron un antes e un despois na nosa sociedade ao facernos
ver o duro da violencia e as deficiencias da xustiza.
Neste sentido, diferentes voces tanto do ámbito das vítimas e das asociacións
de mulleres como das cadeas profesionais que atenden ás vítimas de violencia sexual
teñen alertado da dureza do proceso, unha das razóns pola que o propio Consello
Xeral do Poder Xudicial estima que arredor dun 80% fican sen denunciarse.
A revitimización ou vitimización secundaria é un problema de primeira orde
que engade sufrimento e dor ás vítimas. O proceso xudicial está pensado para que a
vítima teña que repetir a súa declaración e polo tanto a vivencia de feitos moi
traumáticos unha e outra vez (en dependencias policiais, no xulgado, en probas
periciais, no xuízo) e non sempre co apoio adecuado.
A preocupación polo sufrimento engadido que causan ás vítimas a
investigación e o proceso xudicial da violencia sexual leva tempo enriba da mesa,
desde o BNG temos trasladado iniciativas ao respecto no ámbito galego.
Así mesmo, é coñecido que no ámbito do partido xudicial de Santiago de
Compostela profesionais de diferentes ámbitos e entidades traballaban na
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elaboración dun protocolo interinstitucional para recoller unha actuación coordinada
entre as diferentes institucións que traballan no eido da loita contra a violencia
sexual coa finalidade de unificar criterios e liñas de traballo procurando unha maior
eficiencia e eficacia dos diferentes operadores na loita contra este tipo de violencia.
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Entre outras medidas, estabelecíanse pautas para reducir a vitimización que
soportan as persoas que sufriron un ataque deste tipo no proceso policial e xudicial.
Da elaboración deste protocolo participaron a Secretaría Xeral de Igualdade e o
SERGAS entre outras institucións municipais, xudiciais e policiais. Porén, neste
momento dito protocolo non está en funcionamento.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 1ª :
Que actuacións vai levar a cabo o goberno galego para desbloquear a
situación do protocolo elaborado área de Santiago de Compostela para a mellora da
atención das vítimas de delitos sexuais do que participou a propia Xunta de Galiza?
Coñece o goberno galego cales son as razóns de que o avance deste protocolo
estea interrompido?
Coñece a Xunta se existe algunha parte que non estea conforme co resultado
do grupo de traballo? Cal ou cales?
Que valoración fai o goberno galego de dito protocolo?
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Estudaría a Xunta de Galiza a súa extensión a todo o territorio?
Que valoración fai o goberno galego da atención ás vítimas de delitos
sexuais?
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Que valoración fai o goberno do Protocolo de coordinación e cooperación
institucional fronte á violencia de xénero aprobado no ano 2017? valora introducir
modificacións? En que sentido?

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2021
Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Iria Carreira Pazos
Olalla Rodil Fernández
Deputadas e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 28/12/2021 18:03:57

Olalla Rodil Fernández na data 28/12/2021 18:04:04
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Noa Presas Bergantiños na data 28/12/2021 18:04:15

Iria Carreira Pazos na data 28/12/2021 18:04:24
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Á Mesa do Parlamento
Paulo Ríos Santomé, Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Luis Bará Torres e Iria
Carreira Pazos, deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 1ª, relativa ás medidas
para garantir alternativas de ocio para a mocidade galega.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Dende o anuncio do Estado de Alarma o pasado marzo de 2020, foron moitos os
sectores afectados polo efecto do confinamento e as medidas especiais adoptadas ante a
grave crise sanitaria que vivimos. Estes tempos convulsos inciden directamente na vida
diaria e nos hábitos do conxunto da poboación. Cando ten lugar unha crise, a poboación
máis vulnerábel é quen máis sofre as consecuencias da mesma. Esta é a situación da
mocidade galega.
As mozas do noso país sufrimos esta crise sanitaria en moitos ámbitos, xa sexa a
nivel estudantil, do emprego no ámbito do ocio e o desenvolvemento de actividades
sociais. Desgrazadamente, en todos estes ámbitos, observamos o desleixo e a inacción
do goberno da Xunta de Galiza. A mocidade galega atopámonos totalmente
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desamparadas por un goberno galego que non nos ten en conta nos aboca á
precariedade, á emigración e nos criminaliza polos gromos na segunda onda de
contaxios por COVID-19.
Na cuestión concreta das alternativas de ocio para a mocidade en tempos de
pandemia, vemos como non existe ningún tipo de plan real para dinamizar actividades
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que fomenten as relacións sociais seguras entre a xente nova. Desgrazadamente, o que
medra é o ocio nocturno ligado a actividades tan nocivas para a sociedade como son as
casas de apostas e locais de xogo, que gozan dunha situación privilexiada, amparada
polas institucións, sobre outros establecementos.
Desde o Bloque Nacionalista Galego consideramos que é preciso incentivar a
cultura e o deporte de base entre a mocidade, incentivar tamén o asociacionismo
xuvenil, como ferramenta de dinamización da actividade entre a xente moza e
fornecedor de adquisición de competencias chaves como a corresponsabilidade, o
debate para a chegar a acordos e o emprendemento.

Polo anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral
na Comisión 1ª:
- Está, o Goberno galego, a deseñar alternativas de ocio para a mocidade galega?
- Como valora, o Goberno galego, o medre na actividade das casas de apostas e
xogo?
- O Goberno galego considera positivo o medre de afluencia da mocidade galega
nas casas de apostas e xogo?
- Ten en conta, o Goberno galego, as necesidades da mocidade nesta crise
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sanitaria?

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2021
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Asdo.: Paulo Ríos Santomé
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Luis Bará Torres
Iria Carreira Pazos
Deputados e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Iria Carreira Pazos na data 28/12/2021 18:11:10

Paulo Ríos Santomé na data 28/12/2021 18:11:14

Xosé Luis Bará Torres na data 28/12/2021 18:11:21
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Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 28/12/2021 18:11:30
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Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Iria Carreira Pazos e Luis Bará Torres,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 1ª, relativa aos impedimentos da Xunta de Galiza ao control
parlamentar da acción de goberno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Un dos piares elementais do Estado democrático é o dereito da cidadanía a
participar nos asuntos públicos, ben directamente ou ben a través de representantes
escollidas, por sufraxio universal, en eleccións periódicas.
Este dereito político fundamental e básico vese complementado con outros
moitos, como coa posibilidade de control cidadá sobre a acción de goberno. Acción de
control que a arquitectura do estado ten residenciado, basicamente, nas cámaras
lexislativas.
Xa que logo unha das misións fundamentais do Parlamento de Galiza é controlar
a acción de goberno galego, para o que o ordenamento xurídico atribúelle distintos
vehículos e instrumentos como a facultade de prantexar preguntas, escritas ou orais, así
como solicitar ao executivo os datos, informes ou documentos que estean en poder da
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Xunta de Galiza.
Ao abeiro do anterior o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego o día
13 de outubro de 2020 rexistrou unha solicitude na que interesaba que lle fora
“facilitada a seguinte documentación:

1

97672

OFICINA PARLAMENTAR

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

Copia íntegra das dilixencias instruídas polo Seprona sobre o estado do servizo
de abastecemento de auga domiciliaria no Concello de A Merca, así como sobre as
causas e eventuais responsabilidades do mesmo, aí como das actuacións realizadas pola
Xunta de Galiza na súa consecuencia”
O día 4 de abril de 2021, isto é, case sete meses despois de presentada á
solicitude (o prazo máximo legalmente establecido é de 30 días) a Xunta comunica ao
Parlamento de Galiza que “Non hai constancia da documentación solicitada na
Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo”.
Resulta evidente, tamén elocuente, a falla de correspondencia entre a persoa a
quen se lle solicita información (Xunta de Galiza) e quen responde afirmando non
dispor dunha documentación que non lle foi concretamente requirida a ela
(Vicepresidencia Primeira e Consellaría de Presidencia, Xustiza e Turismo). A resposta
trasladada a este grupo parlamentar quer dicir que a Xunta de Galiza non dispón desa
documentación? Significa que na Consellaría, p.ex. de Medio Rural, non existe atestado
ou dilixencias instruídas polo Seprona sobre o abastecemento de auga no Concello de A
Merca?
Certamente con esta resposta semella que a Xunta de Galiza, máis unha vez, ven
impedir o labor dos deputados e deputadas do Parlamento de Galiza no exercicio da súa
función de control ao poder executivo.

En todo caso e a fin de coñecer se existen razóns que podan explicar, por unha
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banda a extraordinaria demora na resposta á iniciativa presentada, e por outra a razón da
ausencia de coherencia entre a destinataria do requirimento e a autora da resposta,
formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral na Comisión 1ª:
Entende a Xunta de Galiza que existe plena correspondencia entre a destinataria
da solicitude de documentación e información e quen realiza a resposta?

2

97673

OFICINA PARLAMENTAR

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

A vista da resposta se pode descartar que na Xunta de Galiza, p.ex. Consellaría
de Medio Rural ou Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, puidera ter entrado no ano
2020 un atestado ou informe instruído polo Seprona sobre o estado do sistema de
abastecemento de auga domiciliara no concello de A Merca?
Existe algunha razón pola que se excedeu en case que un 700% o prazo máximo
legalmente previsto para a resposta ás solicitudes de documentación e información
presentadas por deputados do Parlamento de Galiza?
Considera a Xunta de Galiza que a resposta á iniciativa referida supra é
totalmente conforme co dereito de participación e co labor de control que ten conferido
o Parlamento de Galiza?

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2021

Asdo.: Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Luis Bará Torres
Iria Carreira Pazos
Deputada e deputados do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 28/12/2021 18:14:24

Xosé Luis Bará Torres na data 28/12/2021 18:14:28
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