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Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

ı 26936 (11/POC-004584)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e Castro Rey, Paloma
Sobre o cumprimento en prazo da lexislación vixente en materia de publicidade dos datos estatísticos de contratos
98101

ı 26942 (11/POC-004585)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 3 máis
Sobre a política de I+D+I da Xunta de Galicia

ı 26946 (11/POC-004586)

98103

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 9 máis
Sobre a información de que dispón a Xunta de Galicia respecto do acordo adoptado e os compromisos adquiridos polo Goberno de España e Alcoa para garantir o futuro da planta de San Cibrao
98106

ı 26954 (11/POC-004587)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Albert, María e 4 máis
Sobre a perda de servizos e a deterioración da atención sanitaria no Hospital Público de Valdeorras
98108

ı 26955 (11/POC-004588)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e Carreira Pazos, Iria
Sobre a necesidade dun plan de mellora da atención primaria con recursos humanos e orzamento
98112
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ı 26956 (11/POC-004589)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as medidas que se van tomar en materia de persoal e de infraestrutura para garantir unha
98115
atención sanitaria digna aos veciños do concello do Grove

ı 26957 (11/POC-004590)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

98066
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Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre o modelo de residencias existente en Galicia e as medidas que debe adoptar a Xunta de Ga98118
licia ao respecto

ı 26958 (11/POC-004591)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla
Sobre o tempo de tramitación das axudas á dependencia e a listaxe de agarda para a percepción
98121
da prestación, así como as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia ao respecto

ı 26959 (11/POC-004592)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a reclamación por parte da Xunta de Galicia ao Goberno do Estado da transferencia da xestión do ingreso mínimo vital e as medidas que vai tomar o Goberno galego tendentes a compatibilizar a percepción desta prestación coa Risga
98124

ı 26961 (11/POC-004593)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre a necesidade de negociar o réxime xurídico e retributivo das matronas de Atención Primaria
98127

ı 26962 (11/POC-004594)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as medidas que se van tomar para implementar unha estratexia de saúde sexual e reprodutiva
98130

ı 26963 (11/POC-004595)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre os novos anticoagulantes orais

ı 26964 (11/POC-004596)

98137

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as accións que se van realizar para a reactivación presencial e a apertura dos centros de aten98141
ción primaria pechados con motivo da covid-19
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ı 26965 (11/POC-004597)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 4 máis
Sobre as medidas que vai tomar a Xunta de Galicia para solucionar as deﬁciencias laborais existen98144
tes no Hospital Povisa

ı 26966 (11/POC-004598)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

98067
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Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as medidas que vai tomar a Xunta de Galicia para proceder á reactivación da atención pri98149
maria en Meis, Meaño e Vilaxoán

ı 26967 (11/POC-004599)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre as condicións laborais do persoal da Consellaría de Política Social e as medidas que debe
98153
adoptar a Xunta de Galiza ao respecto

ı 26968 (11/POC-004600)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre os labores de inspección da Consellaría de Política Social nas residencias de maiores e nos
demais centros que prestan servizos sociais en Galicia
98157

ı 26969 (11/POC-004601)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre o servizo de axuda no fogar e as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia ao respecto
98161

ı 26970 (11/POC-004602)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e Queixas Zas, Mercedes
Sobre as medidas que se van tomar diante da vulneración dos dereitos lingüísticos dos galegofalantes na Consellaría de Sanidade
98164

ı 26971 (11/POC-004603)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a aprobación do decreto de creación do consello galego de participación infantil e adolescente
98167

ı 26972 (11/POC-004604)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a estratexia galega de soidade non desexada e as medidas que debe adoptar a Xunta de Ga98170
licia ao respecto
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ı 26973 (11/POC-004605)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre o grao de cobertura da teleasistencia en Galicia e as medidas que prevé adoptar a Xunta de
98173
Galiza para garantir o despregamento deste servizo no país

ı 26975 (11/POC-004606)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

98068
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Rodil Fernández, Olalla e Queixas Zas, Mercedes
Sobre o estado en que se encontra a fonte de Corvazal, na parroquia de Santalla de Bóveda, no
concello de Lugo, e as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia ao respecto
98176

ı 26976 (11/POC-004607)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre os recortes no cadros de profesorado dos centros para o curso 2021-2022

ı 26977 (11/POC-004608)

98179

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do xacemento arqueolóxico de Castillón, na parroquia de Ferreira de Pantón
98182

ı 26978 (11/POC-004609)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a continuidade do grupo de traballo para a elaboración do plan integral de danza de Galicia
98185

ı 26979 (11/POC-004610)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a reactivación do funcionamento do Consello Asesor do Libro e a adecuación aos obxectivos
marcados na Lei do libro e da lectura
98188

ı 26980 (11/POC-004611)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a demanda de elaboración dun inventario deﬁnitivo dos bens patrimoniais inmobles do pazo
de Meirás de cara á súa catalogación como bens de interese cultural
98192

ı 26981 (11/POC-004612)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para que os concellos de menos de cincuenta mil e de vinte
mil habitantes poidan beneﬁciarse dos fondos europeos que ﬁnancian plans e actuacións de mo98195
bilidade sustentable
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ı 26982 (11/POC-004613)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre as razóns da limitada execución orzamentaria do Instituto de Estudos de Territorio en inves98198
timentos reais no ano 2020

ı 26986 (11/POC-004614)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

98069
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Castro Rey, Paloma e 2 máis
Sobre os motivos polos que se declarou prioritario o proxecto de parque eólico da empresa Tira98202
ventos, S. L.

ı 26988 (11/POC-004615)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a execución dos fondos do programa operativo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexio98205
nal 2014-2020

ı 26989 (11/POC-004616)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Lourenzo Sobral, Manuel Antonio
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto das demandas veciñais do concello de Poio en relación coa mellora da seguridade viaria na estrada PO-308
98208

ı 26990 (11/POC-004617)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da protección da serra da Groba, o monte O Galiñeiro e o monte Aloia diante da tramitación da autorización de parques eólicos
98211

ı 26991 (11/POC-004618)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a recuperación dos terreos de Ence e as alternativas no sector forestal galego

98216

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre o novo Plan de seguridade viaria 2021-2025

98220

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 3 máis
Sobre a estratexia galega de infraestrutura verde

98223

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre o grao de cumprimento da Lei de garantía do abastecemento

98226

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre o sistema de xestión de residuos de Lousame

98229

ı 26992 (11/POC-004619)
ı 26993 (11/POC-004620)
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ı 26994 (11/POC-004621)
ı 26995 (11/POC-004622)

98070
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ı 26997 (11/POC-004623)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre as irregularidades no funcionamento da Comunidade de Montes de Vilaxuste, no concello
de Portomarín
98233

ı 26998 (11/POC-004624)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para catalogar os concellos que casen coa deﬁnición de territorio despoboado e susceptibles de recibiren axudas para captar poboación
98237

ı 27000 (11/POC-004625)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para elaborar un plan de desenvolvemento rural para Ga98241
licia

ı 27002 (11/POC-004626)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre o posicionamento da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Alimentarias diante
da actividade extractiva da empresa Erimsa no concello de Frades
98244

ı 27003 (11/POC-004627)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as xestións feitas polo Goberno galego respecto do Borrador do proxecto de real decreto
polo que se establecen normas básicas de ordenación das explotacións bovinas que está a elaborar
98249
o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación

ı 27005 (11/POC-004628)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 3 máis
Sobre a decisión da Consellería de Educación de trasladar e modiﬁcar o horario de educación secundaria para adultos do Instituto de Educación Secundaria Concepción Arenal en Ferrol 98254
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ı 27009 (11/POC-004629)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre as 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
98257

ı 27015 (11/POC-004630)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis

98071
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Sobre as medidas que debe impulsar a Xunta de Galicia para evitar a perda de emprego por peches
e deslocalizacións das empresas do sector eólico
98263

ı 27024 (11/POC-004631)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 3 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego para defender a soberanía ﬁnanceira e política de Galicia
98266

ı 27030 (11/POC-004632)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e Arangüena Fernández, Pablo
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para evitar o uso delituoso das tec98270
noloxías da información e a ciberdelincuencia

ı 27031 (11/POC-004633)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre a demanda dunha solución para o sector da produción industrial de aluminio

ı 27033 (11/POC-004634)

98273

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 3 máis
Sobre o informe do Consello de Contas respecto da contratación de persoal da Xunta e as entidades
dependente descentralizadas
98276

ı 27035 (11/POC-004635)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre o ﬁnanciamento por parte da Xunta de Galicia, cos fondos que recibirá do Goberno de España, da escola infantil da praza da Industria, en Vigo
98278

ı 27037 (11/POC-004636)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre o prazo marcado pola Consellería de Sanidade para reabrir o consultorio de Vilaxoán coa
98281
mesma atención sanitaria asignada previamente á pandemia
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ı 27038 (11/POC-004637)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre o prazo marcado pola Consellería de Sanidade para reabrir o consultorio de Vilaxoán coa
98284
mesma atención sanitaria asignada previamente á pandemia

ı 27039 (11/POC-004638)

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

Sobre o pechamento do consultorio do barrio de Ferrol Vello, no concello de Ferrol

98286

98072
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ı 27041 (11/POC-004639)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 3 máis
Sobre os parques eólicos proxectados nos concellos de Ferrol e Narón e a protección do patrimonio
paisaxístico e histórico
98289

ı 27043 (11/POC-004640)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre as relacións contractuais entre Navantia e as súas subcontratas

98293

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre a construción naval pública

98297

ı 27045 (11/POC-004641)
ı 27046 (11/POC-004642)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 3 máis
Sobre a creación dun centro en Galicia para a competitividade e a investigación no ámbito do almacenamento de enerxía
98303

ı 27050 (11/POC-004643)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre a transición enerxética no sector dos carburantes e biocarburantes

ı 27053 (11/POC-004644)

98309

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 3 máis
Sobre a innovación enerxética e a creación en Galicia dun centro para a competitividade e a I+D+I
no almacenamento de enerxía
98314

ı 27057 (11/POC-004645)
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e Castro Rey, Paloma
Sobre a creación dunha canle interna de denuncias de corrupción, e o establecemento das garantías
98320
necesarias para a protección dos denunciantes

ı 27067 (11/POC-004647)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego e as demandas realizadas ao Goberno
98323
central para garantir a continuidade da planta de Alu Ibérica da Coruña

ı 27068 (11/POC-004648)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

98073
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Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia encamiñadas a garantir a actividade industrial e o emprego
98327
nas Pontes

ı 27069 (11/POC-004649)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 3 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia en relación co peche de tendas do Grupo Inditex en Ferrol
98330
e A Coruña

ı 27070 (11/POC-004650)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 4 máis
Sobre a situación das plantas de Alcoa na Mariña e de Alu Ibérica na Coruña

98334

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia respecto da reactivación da comarca de Ferrol

98337

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre a situación do sector naval galego

98342

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre a crise industrial que asola Galicia

98347

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre a crise económica e social que asola á comarca de Ferrol

98351

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre a diversiﬁcación de actividades en Navantia

98354

ı 27071 (11/POC-004651)
ı 27072 (11/POC-004652)
ı 27073 (11/POC-004653)
ı 27074 (11/POC-004654)
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ı 27075 (11/POC-004655)
ı 27076 (11/POC-004656)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre a situación dos acordos acadados pola Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
en relación coa diversiﬁcación de actividades en Navantia e o comezo das obras de transformación
98357
do buque Galicia

98074
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ı 27077 (11/POC-004657)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre a constitución dun centro de reparacións en Navantia Ría de Ferrol

98360

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a estratexia galega de envellecemento activo 2016-2020

98364

ı 27078 (11/POC-004658)
ı 27080 (11/POC-004659)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a situación da rede galega de atención temperá e as medidas que ten previsto adoptar a
Xunta de Galicia para garantir os dereitos das crianzas usuarias deste servizo
98367

ı 27082 (11/POC-004660)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 3 máis
Sobre a situación da Rede de centros de información ás mulleres

ı 27084 (11/POC-004661)

98370

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a política do Goberno da Xunta de Galicia en relación coas familias monoparentais 98374

ı 27086 (11/POC-004662)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre o novo modelo residencial para persoas maiores e dependentes previsto pola Xunta de Galicia
98377

ı 27088 (11/POC-004663)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre o exercicio do dereito ao aborto nas diferentes áreas sanitarias de Galicia
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ı 27091 (11/POC-004664)

98380

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 3 máis
Sobre as supostas irregularidades detectadas pola Xunta de Galicia na documentación presentada
pola empresa no parque eólico Os Cotos, no concello de Cerdedo-Cotobade
98383

ı 27099 (11/POC-004665)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e 2 máis

98075
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Sobre a valoración por parte do Goberno galego respecto do empeoramento na distribución das
98386
rendas e as medidas previstas para corrixir a desigualdade

ı 27102 (11/POC-004666)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a compatibilidade dos usos portuarios e recreativos dos portos galegos

ı 27107 (11/POC-004667)

98390

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre os prazos e o orzamento previsto para a construción do centro de saúde de Vilagarcía
98393

ı 27109 (11/POC-004668)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a reversión ao sistema público, en titularidade e xestión directa, do sistema de transporte
98395
sanitario terrestre

ı 27110 (11/POC-004669)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a colaboración do colectivo de ópticos e optometristas na asistencia sanitaria visual

98397

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez López, Daniel e 2 máis
Sobre o resultado das políticas de emprego no mercado de traballo

98400

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

98405

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e Queixas Zas, Mercedes
Sobre a catalogación dos cemiterios neogóticos chairegos como ben de interese cultural

98408

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 3 máis
Sobre os criterios da Xunta de Galicia para a creación de novas residencias de maiores

98410

ı 27113 (11/POC-004670)
ı 27117 (11/POC-004671)

CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ı 27120 (11/POC-004672)
ı 27123 (11/POC-004673)
ı 27127 (11/POC-004674)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a actualización dos datos do Rexistro único de entidades prestadoras de servizos sociais
98413

ı 27129 (11/POC-004675)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a garantía do dereito ao aborto na sanidade pública galega

98415

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 3 máis
Sobre a investigación xudicial en curso na residencia Concepción Arenal da Coruña

98418

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e Lourenzo Sobral, Manuel Antonio
Sobre o servizo de transporte do alumnado de Baamonde

98422

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 3 máis
Sobre o mantemento e rehabilitación das pallozas de Piornedo, en Cervantes

98424

ı 27131 (11/POC-004676)
ı 27133 (11/POC-004677)
ı 27136 (11/POC-004678)
ı 27139 (11/POC-004679)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre as medidas adoptadas pola Xunta de Galicia para dar cumprimento á Lei Ángeles Alvariño
para garantir a igualdade real entre mulleres e homes no ámbito universitario e da investigación
98427

ı 27150 (11/POC-004680)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 4 máis
Sobre as previsións do Servizo Galego de Saúde respecto dos catorce centros de saúde á área sanitaria de Vigo aos que se lles acaba de restrinxir a actividade das unidades de atención primaria
98430

ı 27166 (11/POC-004681)

CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para o fomento da cría de garranos nas serras de Galicia
98433

ı 27170 (11/POC-004682)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as medidas a tomar para a anticipación na loita contra a covid-19

ı 27172 (11/POC-004683)

98440

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre necesidade de repoñer a atención pediátrica nos centros de saúde de Meis, Meaño, Ribadumia e Illa de Arousa
98444

ı 27174 (11/POC-004684)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as previsión do Servizo Galego de Saúde para a reapertura dos consultorios pechados desde
o inicio da pandemia pola covid-19
98449

ı 27176 (11/POC-004685)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para restituír a Unidade de Prevención do Suicidio da Área
Sanitaria Pontevedra-Salnés e aumentar os recursos para a atención á saúde mental
98453

ı 27180 (11/POC-004686)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 3 máis
Sobre as razóns da supresión dun facultativo no punto de atención continuada de Caldas de Reis
e a necesidade de completar o seu cadro de persoal para que conte con dous equipos completos
98457

ı 27185 (11/POC-004687)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para colaborar co Concello de Betanzos no desenvolvemento do plan de actividades do Ano Antolín Faraldo no 2022
98460

ı 26650 (11/POC-004462)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a aprobación do I plan de igualdade da Corporación Radio e Televisión de Galicia segundo as
exixencias da lexislación vixente
98463

ı 26651 (11/POC-004463)

CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre o horario de prime time na Televisión de Galicia e a programación da nova temporada
98466

ı 26655 (11/POC-004465)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Albert, María e 2 máis
Sobre o cambio de horario do programa Labranza na Televisión de Galicia

ı 26656 (11/POC-004466)

98469

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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González Albert, María e 2 máis
Sobre a publicidade da campaña publicitaria dunha empresa privada no Telexornal

ı 26657 (11/POC-004467)

98473

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a elaboración do contrato programa previsto na Lei 9/2011, de medios audiovisuais públicos
de Galicia, e a presenza dos distintos xéneros audiovisuais na programación da Corporación Radio
98476
e Televisión de Galicia

ı 27059 (11/POC-004646)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e 2 máis
Sobre a cobertura por parte da Corporación de Radio Televisión de Galicia á obra de Anxo Lugilde
sobre saúde mental
98481

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

ı 26614 (11/PRE-007350)

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
98484

ı 26646 (11/PRE-007351)

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
98488

ı 26845 (11/PRE-007352)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre a urxencia de tomar medidas para salvar a atención primaria

98493

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

98497

CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ı 26887 (11/PRE-007353)
ı 26918 (11/PRE-007354)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Carreira Pazos, Iria e Bará Torres, Xosé Luís
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Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos proxectos de parques eólicos existentes para
98501
a contorna da comarca de Compostela

ı 26930 (11/PRE-007355)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e Castro Rey, Paloma
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para a implantación da educación ambiental nos plans de
98505
estudo

ı 26938 (11/PRE-007356)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e Castro Rey, Paloma
Sobre o cumprimento en prazo da lexislación vixente en materia de publicidade dos datos estatísticos de contratos
98508

ı 26987 (11/PRE-008662)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 2 máis
Sobre os motivos polos que se declarou prioritario o proxecto de parque eólico da empresa Tira98510
ventos, S. L.

ı 27010 (11/PRE-010016)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre as 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
98513

ı 27016 (11/PRE-010017)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre as medidas que debe impulsar a Xunta de Galicia para evitar a perda de emprego por peches
e deslocalizacións das empresas do sector eólico
98519

ı 27025 (11/PRE-010018)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 3 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego para defender a soberanía ﬁnanceira e política de Galicia
98522
CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ı 27058 (11/PRE-010019)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e Castro Rey, Paloma
Sobre a creación dunha canle interna de denuncias de corrupción, e o establecemento das garantías
98526
necesarias para a protección dos denunciantes

ı 27060 (11/PRE-010020)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Otero Lago, Noelia e 2 máis
Sobre a cobertura por parte da Corporación de Radio Televisión de Galicia á obra de Anxo Lugilde
98529
sobre saúde mental

ı 27092 (11/PRE-010021)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 3 máis
Sobre as supostas irregularidades detectadas pola Xunta de Galicia na documentación presentada
98532
pola empresa no parque eólico Os Cotos, no concello de Cerdedo-Cotobade

ı 27114 (11/PRE-010022)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez López, Daniel e 2 máis
Sobre o resultado das políticas de emprego no mercado de traballo

ı 27151 (11/PRE-010023)

98535

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 4 máis
Sobre as previsións do Servizo Galego de Saúde respecto dos catorce centros de saúde á área sanitaria de Vigo aos que se lles acaba de restrinxir a actividade das unidades de atención primaria
98540

ı 27167 (11/PRE-010024)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para o fomento da cria de garranos nas serras de Galicia
98543

ı 27181 (11/PRE-010025)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 3 máis
Sobre as razóns da supresión dun facultativo no punto de atención continuada de Caldas e a necesidade de completar o seu cadro de persoal para que conte con dous equipos completos 98550

ı 27186 (11/PRE-010026)

CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para colaborar co Concello de Betanzos no desenvolve98553
mento do plan de actividades do Ano Antolín Faraldo no 2022
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1. Procedementos parlamentarios
1.4. Procedementos de información

1.4.4. Preguntas
1.4.4.2. Preguntas orais en comisión

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:

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación
- 26936 (11/POC-004584)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e Castro Rey, Paloma
Sobre o cumprimento en prazo da lexislación vixente en materia de publicidade dos datos estatísticos de contratos
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 26942 (11/POC-004585)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 3 máis
Sobre a política de I+D+I da Xunta de Galicia
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 26946 (11/POC-004586)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 9 máis
Sobre a información de que dispón a Xunta de Galicia respecto do acordo adoptado e os compromisos adquiridos polo Goberno de España e Alcoa para garantir o futuro da planta de San Cibrao
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 26954 (11/POC-004587)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Albert, María e 4 máis
Sobre a perda de servizos e a deterioración da atención sanitaria no Hospital Público de Valdeorras
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 26955 (11/POC-004588)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e Carreira Pazos, Iria
Sobre a necesidade dun plan de mellora da atención primaria con recursos humanos e orzamento
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 26956 (11/POC-004589)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as medidas que se van tomar en materia de persoal e de infraestrutura para garantir unha
atención sanitaria digna aos veciños do concello do Grove
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 26957 (11/POC-004590)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre o modelo de residencias existente en Galicia e as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia ao respecto
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 26958 (11/POC-004591)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla
Sobre o tempo de tramitación das axudas á dependencia e a listaxe de agarda para a percepción
da prestación, así como as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia ao respecto
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 26959 (11/POC-004592)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a reclamación por parte da Xunta de Galicia ao Goberno do Estado da transferencia da xestión do ingreso mínimo vital e as medidas que vai tomar o Goberno galego tendentes a compatibilizar a percepción desta prestación coa Risga
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 26961 (11/POC-004593)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre a necesidade de negociar o réxime xurídico e retributivo das matronas de Atención Primaria
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 26962 (11/POC-004594)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as medidas que se van tomar para implementar unha estratexia de saúde sexual e reprodutiva
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 26963 (11/POC-004595)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre os novos anticoagulantes orais
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 26964 (11/POC-004596)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as accións que se van realizar para a reactivación presencial e a apertura dos centros de atención primaria pechados con motivo da covid-19
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 26965 (11/POC-004597)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 4 máis
Sobre as medidas que vai tomar a Xunta de Galicia para solucionar as deﬁciencias laborais existentes no Hospital Povisa
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 26966 (11/POC-004598)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as medidas que vai tomar a Xunta de Galicia para proceder á reactivación da atención primaria en Meis, Meaño e Vilaxoán
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 26967 (11/POC-004599)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre as condicións laborais do persoal da Consellaría de Política Social e as medidas que debe
adoptar a Xunta de Galiza ao respecto
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 26968 (11/POC-004600)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre os labores de inspección da Consellaría de Política Social nas residencias de maiores e nos
demais centros que prestan servizos sociais en Galicia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 26969 (11/POC-004601)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre o servizo de axuda no fogar e as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia ao respecto
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 26970 (11/POC-004602)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e Queixas Zas, Mercedes
Sobre as medidas que se van tomar diante da vulneración dos dereitos lingüísticos dos galegofalantes na Consellaría de Sanidade
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 26971 (11/POC-004603)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a aprobación do decreto de creación do consello galego de participación infantil e adolescente
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 26972 (11/POC-004604)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a estratexia galega de soidade non desexada e as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia ao respecto
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 26973 (11/POC-004605)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre o grao de cobertura da teleasistencia en Galicia e as medidas que prevé adoptar a Xunta de
Galiza para garantir o despregamento deste servizo no país
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 26975 (11/POC-004606)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e Queixas Zas, Mercedes
Sobre o estado en que se encontra a fonte de Corvazal, na parroquia de Santalla de Bóveda, no
concello de Lugo, e as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia ao respecto
Comisión 4ª, Educación e Cultura

CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 26976 (11/POC-004607)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre os recortes no cadros de profesorado dos centros para o curso 2021-2022
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 26977 (11/POC-004608)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do xacemento arqueolóxico de Castillón, na parroquia de Ferreira de Pantón
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 26978 (11/POC-004609)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a continuidade do grupo de traballo para a elaboración do plan integral de danza de Galicia
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 26979 (11/POC-004610)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a reactivación do funcionamento do Consello Asesor do Libro e a adecuación aos obxectivos
marcados na Lei do libro e da lectura
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 26980 (11/POC-004611)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a demanda de elaboración dun inventario deﬁnitivo dos bens patrimoniais inmobles do pazo
de Meirás de cara á súa catalogación como bens de interese cultural
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 26981 (11/POC-004612)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para que os concellos de menos de cincuenta mil e de vinte
mil habitantes poidan beneﬁciarse dos fondos europeos que ﬁnancian plans e actuacións de mobilidade sustentable
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 26982 (11/POC-004613)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre as razóns da limitada execución orzamentaria do Instituto de Estudos de Territorio en investimentos reais no ano 2020
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 26986 (11/POC-004614)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 2 máis
Sobre os motivos polos que se declarou prioritario o proxecto de parque eólico da empresa Tiraventos, S. L.
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 26988 (11/POC-004615)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a execución dos fondos do programa operativo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional 2014-2020
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 26989 (11/POC-004616)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Lourenzo Sobral, Manuel Antonio
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Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto das demandas veciñais do concello de Poio en relación coa mellora da seguridade viaria na estrada PO-308
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 26990 (11/POC-004617)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da protección da serra da Groba, o monte O Galiñeiro e o monte Aloia diante da tramitación da autorización de parques eólicos
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 26991 (11/POC-004618)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a recuperación dos terreos de Ence e as alternativas no sector forestal galego
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 26992 (11/POC-004619)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre o novo Plan de seguridade viaria 2021-2025
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 26993 (11/POC-004620)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 3 máis
Sobre a estratexia galega de infraestrutura verde
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 26994 (11/POC-004621)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre o grao de cumprimento da Lei de garantía do abastecemento
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 26995 (11/POC-004622)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre o sistema de xestión de residuos de Lousame
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 26997 (11/POC-004623)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre as irregularidades no funcionamento da Comunidade de Montes de Vilaxuste, no concello
de Portomarín
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
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- 26998 (11/POC-004624)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para catalogar os concellos que casen coa deﬁnición de territorio despoboado e susceptibles de recibiren axudas para captar poboaciónComisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 27000 (11/POC-004625)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para elaborar un plan de desenvolvemento rural para Galicia
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 27002 (11/POC-004626)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre o posicionamento da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Alimentarias diante
da actividade extractiva da empresa Erimsa no concello de Frades
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 27003 (11/POC-004627)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as xestións feitas polo Goberno galego respecto do Borrador do proxecto de real decreto
polo que se establecen normas básicas de ordenación das explotacións bovinas que está a elaborar
o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
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- 27005 (11/POC-004628)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 3 máis
Sobre a decisión da Consellería de Educación de trasladar e modiﬁcar o horario de educación secundaria para adultos do Instituto de Educación Secundaria Concepción Arenal en Ferrol
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 27009 (11/POC-004629)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre as 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
- 27015 (11/POC-004630)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
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Sobre as medidas que debe impulsar 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
- 27024 (11/POC-004631)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 3 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego para defender a soberanía ﬁnanceira e política de Galicia
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 27030 (11/POC-004632)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e Arangüena Fernández, Pablo
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para evitar o uso delituoso das tecnoloxías da información e a ciberdelincuencia
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 27031 (11/POC-004633)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre a demanda dunha solución para o sector da produción industrial de aluminio
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 27033 (11/POC-004634)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 3 máis
Sobre o informe do Consello de Contas respecto da contratación de persoal da Xunta e as entidades
dependente descentralizadas
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
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- 27035 (11/POC-004635)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre o ﬁnanciamento por parte da Xunta de Galicia, cos fondos que recibirá do Goberno de España, da escola infantil da praza da Industria, en Vigo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 27037 (11/POC-004636)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre o prazo marcado pola Consellería de Sanidade para reabrir o consultorio de Vilaxoán coa
mesma atención sanitaria asignada previamente á pandemia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 27038 (11/POC-004637)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre o prazo marcado pola Consellería de Sanidade para reabrir o consultorio de Vilaxoán coa
mesma atención sanitaria asignada previamente á pandemia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 27039 (11/POC-004638)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre o pechamento do consultorio do barrio de Ferrol Vello, no concello de Ferrol
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 27041 (11/POC-004639)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 3 máis
Sobre os parques eólicos proxectados nos concellos de Ferrol e Narón e a protección do patrimonio
paisaxístico e histórico
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 27043 (11/POC-004640)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre as relacións contractuais entre Navantia e as súas subcontratas
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 27045 (11/POC-004641)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre a construción naval pública
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
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- 27046 (11/POC-004642)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 3 máis
Sobre a creación dun centro en Galicia para a competitividade e a investigación no ámbito do almacenamento de enerxía
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 27050 (11/POC-004643)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre a transición enerxética no sector dos carburantes e biocarburantes
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 27053 (11/POC-004644)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 3 máis
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Sobre a innovación enerxética e a creación en Galicia dun centro para a competitividade e a I+D+I
no almacenamento de enerxía
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 27057 (11/POC-004645)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e Castro Rey, Paloma
Sobre a creación dunha canle interna de denuncias de corrupción, e o establecemento das garantías
necesarias para a protección dos denunciantes
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 27067 (11/POC-004647)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego e as demandas realizadas ao Goberno
central para garantir a continuidade da planta de Alu Ibérica da Coruña
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 27068 (11/POC-004648)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia encamiñadas a garantir a actividade industrial e o emprego
nas Pontes
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 27069 (11/POC-004649)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 3 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia en relación co peche de tendas do Grupo Inditex en Ferrol
e A Coruña
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
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- 27070 (11/POC-004650)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 4 máis
Sobre a situación das plantas de Alcoa na Mariña e de Alu Ibérica na Coruña
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 27071 (11/POC-004651)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia respecto da reactivación da comarca de Ferrol
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 27072 (11/POC-004652)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre a situación do sector naval galego
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 27073 (11/POC-004653)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre a crise industrial que asola Galicia
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 27074 (11/POC-004654)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre a crise económica e social que asola á comarca de Ferrol
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 27075 (11/POC-004655)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre a diversiﬁcación de actividades en Navantia
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 27076 (11/POC-004656)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre a situación dos acordos acadados pola Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
en relación coa diversiﬁcación de actividades en Navantia e o comezo das obras de transformación
do buque Galicia
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
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- 27077 (11/POC-004657)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre a constitución dun centro de reparacións en Navantia Ría de Ferrol
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 27078 (11/POC-004658)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a estratexia galega de envellecemento activo 2016-2020
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 27080 (11/POC-004659)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
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Sobre a situación da rede galega de atención temperá e as medidas que ten previsto adoptar a
Xunta de Galicia para garantir os dereitos das crianzas usuarias deste servizo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 27082 (11/POC-004660)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 3 máis
Sobre a situación da Rede de centros de información ás mulleres
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 27084 (11/POC-004661)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a política do Goberno da Xunta de Galicia en relación coas familias monoparentais
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 27086 (11/POC-004662)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre o novo modelo residencial para persoas maiores e dependentes previsto pola Xunta de Galicia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 27088 (11/POC-004663)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre o exercicio do dereito ao aborto nas diferentes áreas sanitarias de Galicia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 27091 (11/POC-004664)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 3 máis
Sobre as supostas irregularidades detectadas pola Xunta de Galicia na documentación presentada
pola empresa no parque eólico Os Cotos, no concello de Cerdedo-Cotobade
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 27099 (11/POC-004665)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e 2 máis
Sobre a valoración por parte do Goberno galego respecto do empeoramento na distribución das
rendas e as medidas previstas para corrixir a desigualdade
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 27102 (11/POC-004666)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Otero Rodríguez, Patricia
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Sobre a compatibilidade dos usos portuarios e recreativos dos portos galegos
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 27107 (11/POC-004667)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre os prazos e o orzamento previsto para a construción do centro de saúde de Vilagarcía
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 27109 (11/POC-004668)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a reversión ao sistema público, en titularidade e xestión directa, do sistema de transporte
sanitario terrestre
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 27110 (11/POC-004669)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a colaboración do colectivo de ópticos e optometristas na asistencia sanitaria visual
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 27113 (11/POC-004670)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez López, Daniel e 2 máis
Sobre o resultado das políticas de emprego no mercado de traballo
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
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- 27117 (11/POC-004671)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a normativa para regular o cohousing anunciada pola Xunta de Galicia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 27120 (11/POC-004672)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e Queixas Zas, Mercedes
Sobre a catalogación dos cemiterios neogóticos chairegos como ben de interese cultural
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 27123 (11/POC-004673)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 3 máis
Sobre os criterios da Xunta de Galicia para a creación de novas residencias de maiores
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 27127 (11/POC-004674)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a actualización dos datos do Rexistro único de entidades prestadoras de servizos sociais
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 27129 (11/POC-004675)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a garantía do dereito ao aborto na sanidade pública galega
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 27131 (11/POC-004676)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 3 máis
Sobre a investigación xudicial en curso na residencia Concepción Arenal da Coruña
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 27133 (11/POC-004677)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e Lourenzo Sobral, Manuel Antonio
Sobre o servizo de transporte do alumnado de Baamonde
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 27136 (11/POC-004678)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 3 máis
Sobre o mantemento e rehabilitación das pallozas de Piornedo, en Cervantes
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 27139 (11/POC-004679)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre as medidas adoptadas pola Xunta de Galicia para dar cumprimento á Lei Ángeles Alvariño
para garantir a igualdade real entre mulleres e homes no ámbito universitario e da investigación
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 27150 (11/POC-004680)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 4 máis
Sobre as previsións do Servizo Galego de Saúde respecto dos catorce centros de saúde á área sanitaria de Vigo aos que se lles acaba de restrinxir a actividade das unidades de atención primaria
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 27166 (11/POC-004681)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para o fomento da cría de garranos nas serras de Galicia
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 27170 (11/POC-004682)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as medidas a tomar para a anticipación na loita contra a covid-19
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 27172 (11/POC-004683)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre necesidade de repoñer a atención pediátrica nos centros de saúde de Meis, Meaño, Ribadumia e Illa de Arousa
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 27174 (11/POC-004684)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as previsión do Servizo Galego de Saúde para a reapertura dos consultorios pechados desde
o inicio da pandemia pola covid-19
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 27176 (11/POC-004685)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para restituír a Unidade de Prevención do Suicidio da Área
Sanitaria Pontevedra-Salnés e aumentar os recursos para a atención á saúde mental
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 27180 (11/POC-004686)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 3 máis
Sobre as razóns da supresión dun facultativo no punto de atención continuada de Caldas de Reis
e a necesidade de completar o seu cadro de persoal para que conte con dous equipos completos
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 27185 (11/POC-004687)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para colaborar co Concello de Betanzos no desenvolvemento do plan de actividades do Ano Antolín Faraldo no 2022
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 26650 (11/POC-004462)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a aprobación do I plan de igualdade da Corporación Radio e Televisión de Galicia segundo as
exixencias da lexislación vixente
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación Radio e Televisión de Galicia
- 26651 (11/POC-004463)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre o horario de prime time na Televisión de Galicia e a programación da nova temporada
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación Radio e Televisión de Galicia
- 26655 (11/POC-004465)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Albert, María e 2 máis
Sobre o cambio de horario do programa Labranza na Televisión de Galicia
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación Radio e Televisión de Galicia
- 26656 (11/POC-004466)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Albert, María e 2 máis
Sobre a publicidade da campaña publicitaria dunha empresa privada no Telexornal
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación Radio e Televisión de Galicia
- 26657 (11/POC-004467)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a elaboración do contrato programa previsto na Lei 9/2011, de medios audiovisuais públicos
de Galicia, e a presenza dos distintos xéneros audiovisuais na programación da Corporación Radio
e Televisión de Galicia
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación Radio e Televisión de Galicia
- 27059 (11/POC-004646)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e 2 máis
Sobre a cobertura por parte da Corporación de Radio Televisión de Galicia á obra de Anxo Lugilde
sobre saúde mental
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación Radio e Televisión de Galicia
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1.4.4.3. Preguntas para resposta por escrito
Admisión a trámite e publicación

- 26614 (11/PRE-007350)
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
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- 26646 (11/PRE-007351)
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
- 26845 (11/PRE-007352)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre a urxencia de tomar medidas para salvar a atención primaria
- 26887 (11/PRE-007353)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e Carreira Pazos, Iria
Sobre o sistema de rastrexo de persoas positivas pola covid-19 e os seus contactos
- 26918 (11/PRE-007354)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Carreira Pazos, Iria e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos proxectos de parques eólicos existentes para
a contorna da comarca de Compostela
- 26930 (11/PRE-007355)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e Castro Rey, Paloma
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para a implantación da educación ambiental nos plans de
estudo
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- 26938 (11/PRE-007356)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e Castro Rey, Paloma
Sobre o cumprimento en prazo da lexislación vixente en materia de publicidade dos datos estatísticos de contratos
- 26987 (11/PRE-008662)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 2 máis
Sobre os motivos polos que se declarou prioritario o proxecto de parque eólico da empresa Tiraventos, S. L.
- 27010 (11/PRE-010016)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre as 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
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- 27016 (11/PRE-010017)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre as medidas que debe impulsar a Xunta de Galicia para evitar a perda de emprego por peches
e deslocalizacións das empresas do sector eólico
- 27025 (11/PRE-010018)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 3 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego para defender a soberanía ﬁnanceira e política de Galicia
- 27058 (11/PRE-010019)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e Castro Rey, Paloma
Sobre a creación dunha canle interna de denuncias de corrupción, e o establecemento das garantías
necesarias para a protección dos denunciantes
- 27060 (11/PRE-010020)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e 2 máis
Sobre a cobertura por parte da Corporación de Radio Televisión de Galicia á obra de Anxo Lugilde
sobre saúde mental
- 27092 (11/PRE-010021)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 3 máis
Sobre as supostas irregularidades detectadas pola Xunta de Galicia na documentación presentada
pola empresa no parque eólico Os Cotos, no concello de Cerdedo-Cotobade
- 27114 (11/PRE-010022)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez López, Daniel e 2 máis
Sobre o resultado das políticas de emprego no mercado de traballo
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- 27151 (11/PRE-010023)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 4 máis
Sobre as previsións do Servizo Galego de Saúde respecto dos catorce centros de saúde á área sanitaria de Vigo aos que se lles acaba de restrinxir a actividade das unidades de atención primaria
- 27167 (11/PRE-010024)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para o fomento da cria de garranos nas serras de Galicia
- 27181 (11/PRE-010025)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Bará Torres, Xosé Luís e 3 máis
Sobre as razóns da supresión dun facultativo no punto de atención continuada de Caldas e a necesidade de completar o seu cadro de persoal para que conte con dous equipos completos
- 27186 (11/PRE-010026)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para colaborar co Concello de Betanzos no desenvolvemento do plan de actividades do Ano Antolín Faraldo no 2022
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Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2022
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

98100

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 presenta ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral 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 deputado e a deputada que asinan formulan as seguintes preguntas:
1ª) Considera o Goberno galego que se deu cumprimento en prazo á lexislación
vixente en materia de publicidade dos datos estatísticos de contratos?
2ª) Que motivos poden explicar a tardanza producida?
3ª) Cando se prevé que figuren estes datos concretos na páxina de transparencia
da Xunta de Galicia?
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4ª) Cales son os datos estatísticos correspondentes á actividade contractual de
2019 e 2020 dos órganos de contratación da Administración autonómica da
comunidade autónoma de Galicia e do seu sector público, por tipo de contrato
(administrativos especiais, obras, servizos, subministracións, xestión de servizos
públicos, colaboración público-privada, sectores da auga, enerxía, transportes e
servizos postais, concesión de obra pública)?
5ª) Cales son os datos estatísticos correspondentes á actividade contractual de
2019 e 2020 dos órganos de contratación da Administración autonómica da
Comunidade Autónoma de Galicia e do seu sector público por tipo de
procedemento (aberto, diálogo competitivo, negociado, restrinxido, derivados de
acordo marco, outros, contratos menores, de emerxencia)?

98101

6ª) Cales son os datos estatísticos correspondentes á actividade contractual de
2019 e 2020 dos órganos de contratación da Administración autonómica da
Comunidade Autónoma de Galicia e do seu sector público por importe para cada
un dos tipos de procedemento (aberto, diálogo competitivo, negociado,
restrinxido, derivados de acordo marco, outros, contratos menores, de
emerxencia)?
Pazo do Parlamento, 30 de decembro de 2021
Asinado dixitalmente por:
Pablo Arangüena Fernández na data 30/12/2021 15:59:37
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Paloma Castro Rey na data 30/12/2021 16:00:02
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Ramón Fernández Alfonzo, Carme González
Iglesias e Daniel Pérez López, deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do
Bloque Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no Regulamento da

Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 6ª, sobre a
política de I+D+i da Xunta de Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado ano 2020 rematou a vixencia do Plan Galiza Innova 2020 e da
Estratexia de especialización intelixente (RIS3) 2014-2020 os principais instrumentos
de planificación da política en materia de I+D+i do Goberno galego.
Malia que aínda non contamos co informe de avaliación final da RIS3 e apenas
o intermedio, o certo é que nas conclusións de diagnose intermedia xa se apuntaban
eivas estruturais que lastran o avance do noso país nun sector económico estratéxico
como é a xeración de coñecemento.
Entre as principais eivas atopamos:
a) A relación entre o investimento en I+D e o PIB que aínda está lonxe dos
CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
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niveis desexábeis e, por suposto, da media europea. De acordo cos últimos datos
publicados en 2019 o investimento en I+D en Galiza situouse no 0,97%.
b) A caída no número de solicitudes de patentes e o número de empresas
innovadoras reducíndose en 69 e no 15%, respectivamente, entre 2014-2018.
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c) Ligado ao anterior e malia o incremento do investimento en I+D+i por parte
das empresas (+30% no período de avaliación intermedia da RIS3) os resultados
evidencian que existe un grupo de empresas cun claro foco na innovación mais que o
resto continúan sen incorporar de forma sistemáticas a I+D+i nas súas prácticas
empresariais.
Galiza precisa apostar na xeración de coñecemento como unha prioridade co
obxectivo de converter a I+D+i en panca de desenvolvemento social, económico e
cultural.
E nesa aposta, os recursos humanos, isto é, o persoal investigador é un elemento
chave. É obvio que sen ciencia non hai futuro, iso deixouno meridianamente claro a
pandemia provocada pola Covid-19; porén, sen investigadoras e investigadores non hai
ciencia.
Neste senso, cómpre lembrar que Galiza carece dunha carreira investigadora
definida e estable en todas as súas etapas así como non conta cun programa ambicioso
de retención e captación de talento semellante a outros de enorme éxito e
recoñecemento europeo como o ikerbasque ou o iCrea.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
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Comisión 6ª :
. Que valoración fai a Xunta de Galiza do Plan Galiza Innova 2020 e do RIS3
2014-2020?
. En que nova planificación está a traballar o Goberno galego?
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. Con que obxectivos e novidades a respecto dos anteriores?
. Que horizonte de investimento público e privado manexa a Xunta?
. E en materia de recursos humanos cal é o plan do Goberno galego?

Santiago de Compostela, 12 de novembro de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 12/11/2021 10:16:02
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Ramón Fernández Alfonzo na data 12/11/2021 10:16:12

María do Carme González Iglesias na data 12/11/2021 10:16:20

Daniel Pérez López na data 12/11/2021 10:16:26
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Á Mesa do Parlamento
José Manuel Balseiro Orol, Miguel Tellado Filgueira, Elena Candia López, Daniel
Vega Pérez, Marta Nóvoa Iglesias, Cristina Sanz Arias, Borja Verea Fraiz, José
Antonio Armada Pérez, Adrián Pardo López e Moisés Rodriguez Pérez, deputados
e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, 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, de Industria, Enerxía,
Comercio e Turismo
Desde o Grupo Parlamentario Popular entendemos que a paralización da produción de
aluminio primario na planta de Alcoa San Cibrao durante dous anos non é boa noticia
para a Mariña de Lugo, e evidencia as consecuencias dunha política enerxética do
Goberno totalmente equivocada, que está xerando o desmantelamento de tecido
industrial e empresarial, afectando de maneira especial a Galicia e a determinadas
comarcas, como esta, polo peso específico que teñen na economía e no emprego as
grandes empresas electrointensivas.
Segundo o Barómetro Enerxético de publicado por AEGE, ó prezo eléctrico final que
paga a industria electrointensiva en España sitúase, nesta semana, en 121,19€/MWh,
mentres que as súas competidoras pagan menos da metade en Francia,50,90 €/MWh,
e un 42% menos en Alemaña, 85,33€/MWh). Para entender o impacto que ten este
sobrecusto en empresas siderúrxicas, metalúrxicas e químicas, entre outras, basta con
recordar que a enerxía pode chegar a supoñer o 60% dos costes totais.
Polo tanto, é momento de que Goberno e Alcoa se impliquen realmente para reactivar
as cubas canto antes - se é en 2022 mellor que en 2024 – adoptando as medias
necesarias para poder contar cun prezo eléctrico competitivo e levar a cabo os
investimentos comprometidos para reactivar a única planta en España que produce
aluminio primario para a súa produción..
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Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes, formulan a seguinte pregunta en
Pleno:
 Que información dispón a Xunta de Galicia sobre o acordo adoptado e os
compromisos adquiridos polo Goberno de España e Alcoa para garantir o futuro
da planta de San Cibrao?

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

@gppgalicia

@GrupoPopularGal
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Santiago de Compostela, 30 de decembro de 2021.

Asinado dixitalmente por:
José Manuel Balseiro Orol na data 30/12/2021 20:40:41
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 30/12/2021 20:41:12
María Elena Candia López na data 30/12/2021 20:41:20
Daniel Vega Pérez na data 30/12/2021 20:41:36
Marta Nóvoa Iglesias na data 30/12/2021 20:41:53
Cristina Sanz Arias na data 30/12/2021 20:42:08
Borja Verea Fraiz na data 30/12/2021 20:42:19
José Antonio Armada Pérez na data 30/12/2021 20:42:38
Pardo López, Adrián na data 30/12/2021 20:42:49
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Rodríguez Pérez, Moisés na data 30/12/2021 20:42:59

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

@gppgalicia

@GrupoPopularGal

98107

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
María González Albert, Montserrat Prado Cores, Iria Carreira Pazos, Noa
Presas Bergantiños e Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, deputadas e deputado do Grupo
Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 5ª, sobre a perda de servizos e o deterioro da atención sanitaria no Hospital
Público de Valdeorras.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde a desaparición da área sanitaria de Valdeorras os veciños e veciñas desta
comarca do oriente ourensán teñen asistido a un paulatino deterioro dos seus servizos
asistenciais dentro da sanidade pública que se teñen visto acrecentados gravemente no
último ano.
Así, no último terzo de 2020 vimos como o servizo de radiodiagnóstico sufría
unha merma importante tras a execución do concurso de traslados o 25 de novembro;
día a partires do cal o Hospital Público de Valdeorras perdeu dous dos catro radiólogos
cos que contaba o que implica que a día de hoxe só queden dúas persoas traballando no
servizo de Radiodiagnóstico, estando unha delas exenta das gardas localizadas.
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Esta situación xa foi traída polo BNG ao Parlamento de Galiza sen que a
resposta dada no seu momento polo conselleiro coa convocatoria de contratos de “longa
duración” subsanase o problema que a día de hoxe semella xa enquistado mentres que a
Xunta de Galiza dá por amortizada a contestación social.
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Agora a atención sanitaria da comarca agrávase aínda máis e estamos a asistir,
ante a impasibilidade e inacción absolutas da Consellaría de Sanidade, a unha situación
na que Valdeorras fica 11 días de xullo sen ambulancia UVI coa única argumentación
por parte do goberno galego da “falta de persoal”.
Usuarias, profesionais, sindicatos e partidos políticos teñen denunciado esta
situación na que de novo se deixa a Valdeorras sen un servizo imprescindíbel; moito
máis se temos a conta a carencia no HPV doutros servizos básicos como UCI ou
cardioloxía que fan habituais os traslados deste tipo ao centro de referencia en Ourense.
É importante sinalar que o CHUO se atopa a 120 km do HPV e que un traslado
normal en UCI móbil xa ronda as 2 horas polo que na situación actual estes tempos son
duplicados no mellor dos casos.
En todo caso a aludida escaseza de persoal por parte da Consellaría de Sanidade
vaise reproducir de novo en agosto no que non semella senón unha burla aos dereitos da
cidadanía de Valdeorras a acceder a unha sanidade gratuíta, pública e universal.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
5ª:
- Vai tomar a Xunta de Galiza algunha medida estrutural para mellorar a carteira
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de servizos sanitarios no Hospital Público de Valdeorras?
- Que medidas van tomar para que non se volva dar a situación deste mes de
xullo de 2021 no que durante 11 días o HPV non dispuxo de UCI Móbil?
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- Que valoración fan da afectación da falta da UCI Móbil á atención sanitaria en
Valdeorras?
- Cantos servizos de UCI móbil se reclamaron a Ourense desde Valdeorras nos
días en que o HPV non dispuxo dese servizo?
- Vai resolver a Xunta de Galiza a falta de médicos radiólogos no HPV?

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2022

Asdo.: María González Albert
Noa Presas Bergantiños

Iria Carreira Pazos
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Montserrat Prado Cores
Deputadas e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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María González Albert na data 03/01/2022 10:51:51

Noa Presas Bergantiños na data 03/01/2022 10:52:13

Iria Carreira Pazos na data 03/01/2022 10:52:22
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Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 03/01/2022 10:52:33
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María Montserrat Prado Cores na data 03/01/2022 10:52:45
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos, deputadas do Grupo
Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 5ª, relativa á necesidade dun Plan de Mellora da Atención Primaria con
recursos humanos e orzamento.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Durante a primeira fase da pandemia orixinada pola COVID-19, de contención
do virus, o elemento sanitario chave foron as Unidades de Coidados Intensivos (UCI) e
a atención hospitalaria, porén, a Atención Primaria tórnase en fundamental á hora de
detectar novos casos e facer o seu seguimento.
É preciso poñer en marcha un Plan para a Atención Primaria que recolla o
aprendido nesta crise mais tamén todas as demandas que existían con anterioridade
A Atención Primaria foi unha das áreas máis prexudicadas pola política de
recortes orzamentarios da última década polo que se o seu reforzo era necesario antes da
pandemia, agora resulta imprescindíbel.
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É fundamental dotar a Atención Primaria dos recursos orzamentarios, materiais
e humanos suficientes para enfrontar, coa máxima calidade asistencial e garantías, a
nova situación. Mais tamén urxe un cambio de modelo, reverter as políticas de recortes
e privatizacións e unha actuación urxente de recuperación da Sanidade Pública Galega.
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Urxe a preparación da Atención Primaria a través dun Plan dotado no inmediato
con 200 millóns de euros; partindo dos traballos realizados polas 16 comisións técnicas
do Consello Técnico de Atención Primaria de Galiza para a reforma deste nivel
asistencial.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
5ª:
Cal é a planificación da Xunta de Galiza para garantir que a Atención Primaria
sexa a auténtica porta de entrada ao sistema sanitario?
Por que non elabora un Plan de Ordenación de Recursos Humanos a partir do
cal presentar un plano de estabilidade de emprego?
Vai aumentar as prazas de formación para as especialidades de Atención
Primaria, nomeadamente, pediatría e medicina familiar e comunitaria en número
suficiente?
Non considera preciso a aprobación das carteiras de servizos de cada unha das
categorías profesionais presentes en Atención Primaria?
Por que non incorpora a Atención Primaria categorías imprescindíbeis para
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prestar unha atención integral: psicólogxs clínicxs, terapeutas ocupacionais, logopedas?
Vai proceder á recuperación das Xerencias de Atención Primaria con capacidade
de decisión, resolutiva e orzamentaria, ou vai manter a situación de secundarización na
que se atopa?
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Vai proceder ao aumento do investimento que precisa a Atención Primaria até
chegar ao 25% do orzamento como recomendas xs expertxs?

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Iria Carreira Pazos e Olalla Rodil
Fernández, deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral na Comisión 5ª, relativa as medidas a tomar en
materia de persoal e de infraestrutura para garantir unha atención sanitaria digna
xs veciñxs do concello de Ogrobe.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A política sanitaria levada a cabo polo Partido Popular ten ocasionado un
deterioro inmenso na sanidade pública de Galiza. É especialmente preocupante a
situación de Atención Primaria, onde os recortes de orzamentos e de persoal
realizounos con maior intensidade. As consecuencias son unha sobrecarga
asistencial moi importante, ao ter que facer xs profesionais o traballo dxs que non
son substituídxs, dando lugar a listas de espera para conseguir cita.
Esta pandemia ocasionada polo COVID-19 puxo aínda máis ao límite o
noso sistema sanitario. Puxo en evidencia o preciso que é investir en saúde e as
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repercusión que ten someter ao sistema sanitario a uns tremendos recortes tanto
en termos de recursos económicos como humanos.
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Neste contexto o BNG ve con moita preocupación como durante os
últimos anos a atención sanitaria no concello de Ogrobe non fixo máis que
deteriorarse,
É imprescindíbel a construción dun novo centro de saúde, dado o mal
estado e falta de accesibilidade do actual, tanto para que xs veciñxs de Ogrobe
poidan reciban unha asistencia sanitaria de calidade como para que xs
profesionais desempeñar o seu traballo con dignidade.
De igual xeito é preciso que o Sergas remate coa súa nefasta política de
persoal: non substitución dxs profesionais, nin por xubilación, nin vacacións nin
ILT, nin outro tipo de licenzas ou permisos, peche de axendas, o que orixina
listas de espera xa non de días senón de semanas, chegando á situación da soa
presenza dun médico na vez dos sete que forman o cadro de persoal, para atender
tanto aos veciñxs, coma a todxs as persoas que veñen de fóra no verán.

Polo exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª:
Vai atender as máis que xustas reivindicacións da veciñanza do concello
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de Ogrobe sobre as carencias de persoal e a construción dun novo centro de
saúde?
Vai proceder á substitución completa, inmediata e permanente de todxs xs
profesionais ausentes, sexa por baixa, vacacións ou xubilación no centro de saúde
de Ogrobe?
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Vai a Xunta de Galiza implicarse de xeito decidido para iniciar de
inmediato a construción dun novo centro de saúde no concello de Ogrobe?
Vai contemplar unha partida orzamentaria suficiente nos orzamentos da
Xunta para o vindeiro exercicio para este fin?

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Iria Carreira Pazos e Montserrat Prado
Cores, deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral na Comisión 5ª, sobre o modelo de residencias
existente en Galiza e as medidas que debe adoptar a Xunta de Galiza ao respecto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A crise orixinada pola pandemia da COVID-19 fixo emerxer con toda
crueza a situación de deterioro, de recortes, de deficiencias e de privatización das
residencias de maiores e persoas con discapacidade en Galiza.
Unha situación que se amosou agora, centrando a atención pública polas
dramáticas cifras de contaxios e falecementos por coronavirus, mais que é
anterior a esta pandemia e que foi denunciada en múltiples ocasións polo Bloque
Nacionalista Galego.
Cómpre lembrar que no seu último informe, publicado en 2018, o
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Consello de Contas situou o número de prazas residenciais en Galiza por baixo
das recomendacións da Organización Mundial da Saúde (OMS). Fronte ás 5
prazas por cada 100 persoas maiores de 65 anos recomendadas, no noso país hai
3,1 sendo, ademais, a maior parte delas privadas. Das máis de 21 mil prazas
residenciais existentes en Galiza, só 8.154 son públicas.
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Así pois, a situación dos centros residenciais non é nova nin foi provocada
pola COVID-19 senón que o virus puxo ao descuberto as consecuencias dun
modelo no que a atención ás persoas maiores en Galiza está ao servizo de
empresas privadas que converten a vellez nun negocio moi lucrativo.
Para o Bloque Nacionalista Galego a atención ás persoas maiores en
espazos residenciais diferentes aos seus domicilios debe garantir os dereitos das
persoas usuarias procurando o benestar e o coidado destas e non a rendibilidade
económica.
Após o acontecido, fica claro que a pandemia provocada pola COVID-19
debe significar un punto de inflexión que deixe atrás o actual modelo para
construír un novo asentado no carácter público destes centros, a súa xestión
directa, e a suficiencia nos recursos económicos, materiais e humanos precisos.
Isto é, pasar dun modelo residencial privatizador a un servizo público centrado
nas persoas, próximo, dimensionado, que favoreza a convivencia e a intervención
adaptada ás persoas usuarias.

Por todo o exposto anteriormente presenta a seguinte pregunta para
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resposta oral na Comisión 5ª:
- Como valora a Xunta de Galiza o actual modelo de centros residenciais
para maiores?
- Cre o Goberno galego que o número de prazas públicas son suficientes?
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- Cre a Xunta de Galiza que se garanten o servizo público e os dereitos das
persoas usuarias nun modelo no que a maior parte das prazas residenciais son
privadas?
- Pensa a Xunta de Galiza mudar o actual modelo de centros residenciais
no noso país para garantir o dereito a unha vellez digna?

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, deputada do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 5ª, sobre o tempo de
tramitación das axudas á dependencia, a listaxe de agarda para a percepción da
prestación e as medidas que debe adoptar a Xunta de Galiza ao respecto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Recentemente a Xunta de Galiza foi condenada polo TSXG a pagar a prestación
dun dependente falecido á súa filla após seis anos de silencio administrativo. A actitude
do Goberno galego durante todos eses anos foi considerada polo alto tribunal como
“censurable” e “reprobábel”.
Este caso concreto, coas súas particularidades, pon de manifesto, unha vez máis,
a realidade que viven centos de persoas en Galiza. Persoas dependentes que tendo
dereito a recibir unha prestación, de acordo coa Lei 39/2006 de promoción da
autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia, agardan durante
anos a recibila chegando mesmo a falecer durante a espera.
De feito, segundo os datos publicados pola Asociación estatal de directoras e
CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
REXISTRO-N6ntZIdU0-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

xerentes en servizos sociais, en Galiza durante os seis primeiros meses de 2020
faleceron 388 persoas mentres agardaban a prestación que tiñan recoñecida e 7
morreron esperando a ser valoradas.
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Detrás das cifras hai nomes e apelidos, persoas de carne e óso especialmente
vulnerábeis ás que se lles están a negar dereitos.
Certo é que nos últimos anos a Xunta de Galiza e, concretamente, a Consellaría
de Política Social axilizou a tramitación dos expedientes reducindo de maneira
considerábel as listaxes de agarda, que chegaron a superar as 30.000 persoas no noso
país. Porén, aínda hoxe hai 6.400 persoas esperando e a Xunta de Galiza continúa a
incumprir o tempo medio de tramitación dos expedientes.
De acordo cos datos dispoñíbeis, no noso país o tempo medio de tramitación é
de 341 días, case un ano, cando a lexislación fixa un máximo de seis meses (180 días)
“entre a data de entrada da solicitude e a de resolución de recoñecemento da prestación
de dependencia” (Disposición final primeira).
Este non é o único incumprimento da denominada Lei de dependencia. Desde o
Bloque Nacionalista Galego temos denunciado en innumerábeis ocasións o agravio do
Estado español coas persoas dependentes ao non asumir as súas obrigas a respecto das
achegas orzamentarias a estas axudas que deberán ser asumidas de maneira compartida
(ao cincuenta por cento) pola administración central e a autonómica. Porén, o goberno
español nunca, desde a aprobación da lei, achegou tan contía.

Por todo o formulado anteriormente formúlanse as seguintes preguntas para
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resposta oral na Comisión 5ª:
- Cantas persoas se atopan actualmente en listaxe de agarda para recibir unha
prestación de dependencia en Galiza?
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- Cumpre a Xunta de Galiza co tempo legal estabelecido na tramitación dos
expedientes?
- Que medidas pensa adoptar o Goberno galego ao respecto?

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2022

Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Viceportavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 1 de xuño de 2020 o Boletín Oficial do Estado (BOE) publicou o Real
Decreto-Lei 20/2020 de 29 de maio, polo que se estabelece o ingreso mínimo vital polo
que se crea e regula esta prestación dirixida a previr o risco de pobreza e exclusión
social das persoas que viven soas ou en unidade de convivencia cando se atopen en
situación de vulnerabilidade.
O IMV depende do Ministerio de Seguridade Social e a súa xestión é, pois,
centralizada pola Administración Xeral do Estado de maneira que a capacidade de
recoñecemento e control da devandita prestación depende do Instituto Nacional da
Seguridade Social (INSS) sen prexuízo de que “as comunidades autónomas e entidades
locais” poidan “iniciar o expediente administrativo cando subscriban co INSS” o
“oportuno convenio que os habilite para iso”.
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De acordo co disposto no Real Decreto-Lei 20/2020 “o goberno [español]
estudará a partir de 2021 a celebración de convenios con comunidades autónomas que
contemplen fórmulas de xestión da prestación do ingreso mínimo vital”. Disposición
adicional cuarta.
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Eses convenios refírense ás comunidades de réxime xeral, é dicir, todas a
excepción dos territorios forais (Euskadi e Navarra) que asumen, desde a entrada en
vigor da norma, as funcións e servizos correspondentes ao INSS.
Galiza conta desde os anos ‘90 cunha renda de integración social, hoxe recollida
na Lei 10/2013 e denominada de inclusión social (Risga). Unha prestación insuficiente,
duramente criticada por colectivos e entidades sociais debido á súa limitada contía, as
constantes demoras no seu pagamento e mesmo os enormes obstáculos burocráticos
para acceder a ela.
Alén diso, a lexislación vixente impide compatibilizar a Risga con ningunha
outra prestación destas características polo que as persoas beneficiarias da renda de
inserción galega ficarían sen ela ao acceder ao Ingreso Mínimo Vital.
Desde o Bloque Nacionalista Galego temos claro que Galiza debe ser quen
xestione o Ingreso Mínimo Vital, por competencia, por capacidade e por eficiencia. Ao
mesmo tempo, defendemos a necesidade non só de compatibilizar a percepción desta
prestación coa Risga senón de redeseñar ambas para camiñar cara á unha renda de
inserción social e laboral. Isto é, unha prestación única que impida caer na pobreza ou a
exclusión ao tempo que promove o desenvolvemento integral como persoa das
beneficiarias e beneficiarios entretanto procuran un traballo.
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Por todo o anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para
resposta oral na Comisión 5ª:
- Vai reclamar formalmente a Xunta de Galiza ao goberno español a
transferencia da xestión do IMV?
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- En que condicións?
- Como pensa adecuar o Goberno galego a actual incompatibilidade da Risga
con esta nova prestación?

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Iria Carreira Pazos e Olalla Rodil Fernández,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do
disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral
na Comisión 5ª, relativa á necesidade de negociar o réxime xurídico e retributivo das
matronas de Atención Primaria.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No ano 1993 publicouse o Decreto do 29 de xullo de Ordenación da Atención
primaria en Galiza, no que se regula as retribucións de todo o persoal de Atención
Primaria. Deste decreto quedaron excluídas as matronas, establecendo na disposición
transitoria cuarta do mesmo que “O consello da Xunta de Galiza regulará o réxime
xurídico e retributivo das prazas de enfermeira obstétrico-xinecolóxicas”.
26 anos despois, por parte da Xunta non se ten acometido esta regulación, o que
significa para este colectivo un sistema retributivo baseado nun mapa sanitario do ano
1989 que non recolle a poboación actual dos concellos, unha perda de máis de 100 euros
mensuais, non se lle recoñecen conceptos que se lle pagan a outros colectivos: número de
tarxetas sanitarias, dispersión, illamento, non recoñece a carteira de servizo actual, non
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ter unha ratio de mulleres a atender. En suma unha disfuncionalidade entre os servizos
prestados e as retribucións percibidas.
Ao relatado temos que engadir que as necesidades de material das consultas de
matronas quedaron fóra dos plano de dotación que se está a facer na Atención Primaria, e
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polo tanto o que teñen é un material obsoleto que que dificulta a atención que teñen que
prestar.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión 5ª:
Non coida que 26 anos desde a publicación do Decreto do 29 de xullo de
Ordenación da Atención primaria é tempo dabondo para iniciar a negociación do réxime
xurídico e do sistema retributivo das Matronas de Atención Primaria?
Considera que o material co que contan as consultas das matronas de Atención
Primaria está en condicións e é o acaído para prestar unha atención digna?
Por que quedaron excluídas estas consultas do plano de dotación?
Cando van aumentar as prazas de matronas tanto para garantir a equidade en toda
Galiza como para que as ratios matrona/nº de mulleres se adecúen ao recomendado?

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2022

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

2

98128

OFICINA PARLAMENTAR

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

Asinado dixitalmente por:

Iria Carreira Pazos na data 03/01/2022 11:34:04

María Montserrat Prado Cores na data 03/01/2022 11:34:07
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª, sobre ás medidas a tomar para implementar unha estratexia de
Saúde Sexual e Reprodutiva.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A saúde sexual e a contracepción impactan no estado de saúde e grao de
benestar de mulleres e homes. Os dereitos humanos, recoñecidos pola comunidade
internacional, salientan que o desenvolvemento dunha vida sexual e reprodutiva
satisfactoria é un dereito básico universal.
Segundo o Atlas da contracepción en Europa, presentado en maio de 2017 polo
Foro Parlamentario Europeo sobre Población y Desarrollo (EPF), baseado no acceso a
subministros de anticonceptivos, asesoramento en planificación familiar e información
online, existe unha realidade moi desigual en Europa e en concreto unha posición
negativa para España xa que se atopa en peor situación que Portugal, Turquía ou Irlanda
en acceso a contracepción de última xeración.
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Existe unha Lei Orgánica 2/2010 de Saúde Sexual e Reprodutiva e da
Interrupción Voluntaria do Embarazo. Dita lei de 2010 especifica entre os seus artigos
os obxectivos e accións necesarias no marco de actuación dos poderes públicos, de
formación de profesionais, de acceso, de información e sensibilización, etc.
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Do mesmo xeito, a Estratexia Nacional de Saúde Sexual e Reprodutiva aprobada
no Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde en 2010, recolle as
recomendacións da Lei 2/2010. Sen embargo, esta estratexia non foi desenvolta.
En abril de 2017 o Senado aprobou por unanimidade de todos os grupos
parlamentarios unha Moción para a mellora da saúde sexual e reprodutiva que, entre os
seus puntos, sinalou a necesidade de impulsar políticas activas de educación e
prevención arredor dos métodos anticonceptivos. Do mesmo xeito, todos os grupos
parlamentarios solicitan ao Consello Interterritorial a inclusión dos anticonceptivos de
última xeración na carteira de servizos, poñendo de manifesto a necesidade de traballar
coas CC.AA., os profesionais da saúde e organizacións sociais.
En abril de 2018, o Congreso dos Deputados aprobou unha PNL relativa á
Avaliación da Estratexia Nacional de Saúde Sexual e Reprodutiva, e en base aos
resultados obtidos, elaborar unha nova estratexia con obxectivos e accións específicas.
Segundo o estudo sobre o emprego de métodos anticonceptivos realizado pola
Sociedade Española de Contracepción (SEC) no ano 2016, cómpre destacar que:


24,7% das mulleres en idade fértil non emprega ningún método

contraceptivo.


E respecto á elección do método, o preservativo é o máis empregado

(28,4%), a píldora (21,7%) e a vasectomía e ligadura de trompas representa a un 7,8%
CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
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das mulleres.
En España, prodúcense máis de 93.000 Interrupcións Voluntarias do Embarazo
(IVE) ao ano, das cales, o 63% corresponden a mulleres entre os 20 e os 34 anos de
idade. Ademais, a porcentaxe anual de IVE de repetición é do 38%.
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Segundo o estudo HAYA e a enquisa realizada pola SEC en 2016 sobre hábitos
anticonceptivos e aborto voluntario, no 69% das mulleres que sufriran unha IVE, o
embarazo produciuse a pesar do emprego de algún método anticonceptivo, feito que
indica un uso incorrecto ou inconsistente dos métodos anticonceptivos empregados.
En Galicia, na Estratexia do SERGAS de 2014, estableceuse a creación de
unidades de atención integral á muller que garantisen o desenvolvemento de programas
específicos nese ámbito, entre os que se incluíron a planificación familiar e a educación
sexual. Do mesmo xeito, no Plan Integral de Apoio á Muller Embarazada (2012-2014)
estableceuse e regulouse a rede de apoio á muller embarazada, que incluíu medidas
concretas só de apoio á maternidade, sen que houbera mención á contracepción.
Posteriormente, o Plan Galego de Política Familiar (2015-2020) contempla o
desenvolvemento de programas formativos, de sensibilización e formación sobre
aspectos vinculados coa sexualidade e dirixidos a familias, mozas e profesionais. Sen
embargo, non existen programas institucionais de educación afectivo-sexual nos
colexios e institutos, e só se producen iniciativas illadas que dependen da boa vontade
dalgúns centros e dos seus profesionais, sen contar co consenso necesario de todos os
implicados, tal e como require un tema tan importante en saúde.
Neste senso, é preciso implementar un programa homoxéneo para toda Galiza e
os seus centros educativos que teña a suficiente garantía de calidade, así como reforzar a
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rede de centros de orientación afectivo-sexual.
Igualmente son fundamentais as campañas sobre prevención e contracepción por
parte das administracións públicas que sexan coherentes coa realidade galega e baseadas
nas recomendacións dos organismos internacionais, xa que a información que chegue á
poboación é esencial para eliminar falsos mitos e posibilitar un cambio de cara á
responsabilidade e prevención de embarazos non desexados.
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Sen embargo, en Galiza a última campaña de difusión realizouse en 2010 a
través de folletos informativos sobre métodos contraceptivos.
En Galiza existe unha Guía Técnica do Proceso de Contracepción do 2008 na
que se desenvolve un protocolo de contracepción dirixido a profesionais. Do mesmo
xeito, dispón dun Protocolo de Actuación en Anticoncepción de Emerxencia de 2010.
Sen embargo, non existe unha oferta informativa en anticoncepción para os
profesionais implicados por parte da Consellería de Sanidade. O feito de que as políticas
estean centradas unicamente no fomento da maternidade, sen a compoñente de
prevención dos embarazos non desexados, ten un efecto directo nos obxectivos
marcados para a formación dos profesionais.
É precisa unha formación actualizada, multiprofesional, centrándose no
Consello Contraceptivo, implicando ás/ós usuarias/os na decisión da elección do
método máis axeitado, tendo en conta os novos criterios de elixibilidade da OMS, e
incluíndo no consello a gran variedade de métodos existentes e especialmente os
métodos anticonceptivos reversibles de longa duración (LARC), tal e como recomendan
a maioría de sociedades científicas nacionais e internacionais.
Galiza conta con 9 Centros de Orientación Familiar (COF) nos que se
proporciona a atención en anticoncepción, pero a cobertura asistencial é insuficiente e a
dotación é ademais moi irregular.

CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
REXISTRO-8fmIr2vpK-1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O consello asistido realízase por xinecólogos de hospital, médicos de familia,
matronas, enfermeiras e traballadores sociais. Sen embargo, se se considera que as
interrupcións voluntarias do embarazo (IVE) son o fracaso da adecuada anticoncepción,
é preciso destacar que a taxa anual de IVE por 1.000 mulleres entre 15 e 44 anos en
Galicia durante o ano 2016, segundo datos do Ministerio de Sanidade, Servicios Sociais
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e Igualdade, foi do 6,57, traducíndose nun total de IVE practicados de 3.140, dos cales
un 31% foron IVE de repetición (958). Aínda que a taxa de IVE en Galiza é das máis
baixas de España, a taxa de IVE de repetición é moi alta, o cal incide na necesidade de
potenciar o emprego dos métodos anticonceptivos de longa duración (LARC).
Sería necesario valorar a condición de dispensación dos métodos de
contracepción actualmente dispoñibles e financiados polo SNS, xa que é moi dispar en
función dos distintos centros sanitarios, así como eliminar as barreiras de accesibilidade
das usuarias aos métodos anticonceptivos e especialmente aos que demostraron ser máis
efectivos porque non dependen do uso que se fai deles, como os LARC.
Hai un gran número de estudos publicados na literatura como o estudo Choice,
Guías de Práctica Clínica ou estudos realizados por organismos internacionais como a
OMS ou por sociedades científicas que recomendan un maior emprego dos métodos
LARC como medida para reducir os embarazos non desexados e, polo tanto, o número
de IVE e especialmente os IVE de repetición.

Por todo o anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para
resposta oral na Comisión 5ª:
- Vai a Xunta de Galiza realizar algunha actuación para incluír os
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anticonceptivos de última xeración na Carteira de Servizos do sistema público de saúde?
- Que pasos vai dar o Goberno galego para eliminar a inequidade existente no
acceso actual das mulleres aos métodos anticonceptivos en función da súa área de
residencia?

5

98134

OFICINA PARLAMENTAR

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

- Cal é a razón de non facilitar o acceso das mulleres aos métodos
anticonceptivos modernos, fomentando un maior emprego dos métodos LARC, que non
requiren cumprimento por parte da usuaria, resultando nunha anticoncepción máis
efectiva e segura, evitando deste xeito os embarazos non desexados e a elevada carga
económica que supón para o sistema sanitario público?
- Vai facilitar a formación continuada acreditada aos profesionais que teñen
implicación coa saúde sexual e a anticoncepción mediante un programa formativo
galego?
- Non considera preciso establecer e desenvolver un programa de Educación
afectivo-sexual onde se abarque a saúde sexual, a igualdade de xénero e a prevención de
violencia e de embarazos non desexados, que conte coa garantía de calidade e consenso
por parte de todos os implicados (educadores, profesionais sanitarios, administración
públicas, asociación de pais e nais, etc.)?

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Olalla Rodil Fernández na data 03/01/2022 11:40:06

María Montserrat Prado Cores na data 03/01/2022 11:40:09
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Iria Carreira Pazos na data 03/01/2022 11:40:17
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Iria Carreira Pazos e Olalla Rodil Fernández,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª, relativa aos novos anticoagulantes orais.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En Galiza son miles as persoas tratadas con anticoagulantes orais. Os
anticoagulantes orais teñen a función de inhibir a acción da vitamina K, precisa para
unha correcta coagulación do sangue. Son empregados co fin de diminuír a posibilidade
de que se forme un coágulo, que posteriormente poida desprenderse e chegar por
exemplo ao cerebro producindo o chamado ictus, trombose cerebral ou accidente
cerebrovascular.
Dentro destes anticoagulantes o máis usado é o coñecido comercialmente como
Sintrom (acenocumarol como principio activo). A administración deste fármaco require
a monitorización dx doente, non se dan doses fixas de xeito prolongado, senón que hai
que individualizada segundo o estado da coagulación en cada momento. Require da
realización de análises periódicas, ao principio moi frecuentes e logo de estabilizada a
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coagulación realízanse cada mes.
O Sintrom, presenta importantes efectos secundarios e non resulta eficaz no
40% dxs doentes tratados. Ademais as persoas tratadas con este fármaco teñen que ter
un control estrito tanto da dieta, xa que a modificación da mesma aumenta ou diminúe
o aporte de vitamina K, e polo tanto fai preciso o axuste do anticoagulante, como a
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toma de outros fármacos,

que interaccionan co Sintrom e poden descontrolar o

tratamento.
Na actualidade existen alternativas ao Sintrom, unha nova xeración de
anticoagulantes orais, seguros e eficaces, sen maior risco de sangrado, sen interaccións
cos alimentos e con moitas menos interaccións medicamentosas, e

que ademais

evítanlle xs doentes ter que desprazarse cada mes para realizar o control da medicación,
toda vez que son administrados en dose fixa e non precisa controis analíticos periódicos.
O Ministerio de Sanidade, Política Social e Igualdade aprobou a inclusión na
financiación pública destes anticoagulantes orais para a prevención do ictus en doentes
con fibrilación auricular non valvular e enfermidade tromboembólica venosa.
Son evidentes as vantaxes que presentan estes novos anticoagulantes, e son
moitos xs profesionais que defenden

que os análises de costo-eficiencia destes

fármacos cumpren cos requisitos esixidos

para que sexa financiado na sanidade

pública. A pesar disto o Sergas non ten xeneralizado a súa prescrición, establecendo
limitacións, incluso en doentes con dificultades para manterse en rango. Todo indica que
o Sergas ten establecido limitacións na prescrición dos novos anticoagulantes por
criterios económicos.

Por todo o anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para
CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
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Verificación:
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resposta oral na Comisión 5ª:
- Cal é a razón para que xs profesionais sanitarios non poidan prescribir
libremente os coagulantes orais de última xeración, só tendo en conta a información
científica independente e o beneficio para x doente?
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- Por que o Sergas non ten xeneralizado a prescrición dos anticoagulante orais
de última xeración?
- Cal é a razón de establecer limitacións, incluso en doentes con dificultades
para manterse en rango?
- Estanse aplicando os mesmos criterios en todas as xerencias para a
autorización dos mesmos?
- Cal é o número de solicitudes que se teñen realizado nos últimos cinco anos? E
o número de autorizacións?
- Cal é a porcentaxe de autorizacións en relación as solicitudes en cada xerencia
do Servizo Galego de Saúde?

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Iria Carreira Pazos na data 03/01/2022 11:41:55
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María Montserrat Prado Cores na data 03/01/2022 11:41:59
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Iria Carreira Pazos e Olalla Rodil Fernández,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª, relativa ás accións a realizar para a reactivación presencial e a
apertura dos centros de Atención Primaria pechados con motivo da COVID 19.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A pandemia ocasionada polo COVID-19 puxo ao límite o noso sistema
sanitario. Puxo en evidencia o preciso que é investir en saúde e as repercusión que ten
someter ao sistema sanitario a uns tremendos recortes tanto en termos de recursos
económicos como de persoal.
A pandemia orixinada pola Covid-19 colleu á sanidade pública con moitas
patoloxías previas, chegou tras anos de recortes e precariedade. Unha folla de ruta letal,
de anos de escaseza de investimentos, de medidas destinadas ao seu adelgazamento e
deterioro, isto levouna a problemas estruturais de gran envergadura.
Puxo de relevo que a Atención Primaria é chave para garantir a atención
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sanitaria, a saúde dxs galegxs.
Atención Primaria que chega á Pandemia con menos orzamento,2020 con 142
millóns de euros menos que hai 11 anos, menos profesionais, sen capacidade de
decisión...
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Diante da pandemia a Xunta tomou a decisión de reducir drasticamente a
asistencia presencial, o peche de algúns centros de saúde e PACs e practicamente a
totalidade dos consultorios.
A decisión que tomou o Sergas foi que a atención se centraran case
exclusivamente en consulta telefónica, para evitar contaxios tanto dxs profesionais
como da poboación.
Isto ocasionou moi graves problemas na prestación da asistencia sanitaria por
parte das e dos profesionais e no acceso da poboación á mesma
A Atención Primaria baixo mínimos a pesares de que todas as persoas expertas
coinciden en que na loita contra a Covid-19 a Atención Primaria é fundamental. A
detección precoz, detectar positivos, identificalxs, illalos, facer rastrexo de contactos...
é unha carreira contra o tempo. Unha Atención Primaria baixo mínimos para atender ás
persoas contaxiadas por Covid e ao resto das patoloxía, a xente segue enfermando e
segue precisando atención sanitaria.
Meses despois do inicio da pandemia é preciso saber cal é a situación, saber
cales son os centros que permanecen pechados, cales non teñen reactivado a atención
presencial... por estas razóns o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
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presenta a seguinte

Por todo o anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para
resposta oral na Comisión 5ª:
Cal é a situación actual dos centros sanitarios de Atención Primaria, centros de
saúde, PACs, consultorios, que foron pechados con motivo da COVID 19?
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Cantos e cales permanecen pechados? Cal é a razón?
Que cronograma de apertura manexa para proceder á súa apertura?
Cal é o volume da atención presencial e da telefónica que se está realizando?
Cantos reforzos de persoal e cobertura de ausencias se teñen realizado nos
centros de Atención Primaria desde o inicio da pandemia?

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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María Montserrat Prado Cores na data 03/01/2022 11:44:09

Iria Carreira Pazos na data 03/01/2022 11:44:18
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Alexandra Fernández Gómez, Carme González
Iglesias, Iria Carreira Pazos e Olalla Rodil Fernández, deputadas do Grupo
Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 5ª, relativa ás medidas que debe tomar a Xunta de Galiza para solucionar as
deficiencias laborais existentes no Hospital Povisa.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hai case un ano en que POVISA foi vendida ao xigante de seguros de saúde
norteamericano, Centene Corporación, que é dono do 90%. Con esta venda unha
multinacional con sede en Misuri xestiona a saúde pública de 135.000 galegos e
galegas da Área Sanitaria de Vigo.
Como era de agardar dunha multinacional que se adica dende fai anos a
comerciar coa saúde da poboación o cambio de titularidade non significou ningún
cambio de política asistencial nin de persoal. Moi ao contrario representantes dxs
traballadorxs volven a denunciar diante da Inspección de Traballo graves deficiencias
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nas condicións de traballo.
Levan anos soportando os abusos laborais que agora se ven agravados pola
pandemia: falta de equipos de protección individual (EPI) axeitados fronte a contaxios
por COVID-19, máscaras cirúrxicas para realizar PCR en lugar de FFP2 ou FFP3,
saturación dos centros policlínicos dependentes do hospital, en especial o situado na
Gran Vía, o que impide manter a distancia de seguridade. Segue producíndose moita
1
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rotación entre distintas áreas o que favorece a posibilidade de

contaxios por

coronavirus. Uns rateos profesionais/doentes moi por enriba do recomendado e da
media existente no Sergas, así como un máis que elevado número de contratos con
redución de xornada, non por petición dxs traballadorxs. A todo isto hai que engadir a
inaceptábel situación de que o cadro de persoal leva 11 anos co convenio colectivo
conxelado.
Estamos falando dun centro sanitario que ten unha estreita relación co Sergas.
Os recursos deste hospital incorpóranse como elemento fundamental no proceso de
planificación e xestión das prestacións transcendendo o ámbito clásico de concertación.
Povisa é un grande perceptor de diñeiro público a través do concerto de máis de
80 millóns de euros anuais, supón arredor do 40% da totalidade da actividade sanitaria
que o Sergas concerta con entidades privadas.
Polo tanto todo o que acontece neste centro sanitario ten que ser fiscalizado polo
Sergas. Situación laboral do seu cadro de persoal, rateos, quendas... calidade da
asistencia que se presta.
A Xunta de Galiza que deixar actuar como comercial dos propietarios deste
centro sanitario e ten que actuar como garante da calidade da atención sanitaria da
poboación adscrita a Povisa así como a velar polo mantemento dos postos de traballo,
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respecto polos dereitos laborais do persoal deste centro hospitalario.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª:
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Considera o Goberno galego que as disposicións e normas de aplicación
establecidas polo Sergas para os seus centros propios se están a cumprir nos centros cos
que ten concertos?
Considera que se están a respectar os dereitos das 1500 persoas que forman o
cadro de persoal do Hospital Povisa cun convenio laboral conxelado desde hai 11 anos?
Que accións ten realizado para que se remate con esa anómala situación?
É coñecedor das denuncias presentadas polxs representantes dxs traballadorxs
diante da Inspección de Traballo? De ser así que actuacións ten realizado para esixirlle a
Povisa rectificación nos reiterados incumprimentos laborais?
Cal é a razón de non ter accedido á manter a reunión que xs representantes dxs
traballadorxs teñen solicitado ha máis dun mes?
Coida o Goberno galego que xs doentes que teñen asignado Povisa para a
atención hospitalaria están sendo atendidxs con rateos de calidade e de profesionais
equiparables como mínimo á media dos Hospitais públicos do Servizo Galego de
Saúde?
Que accións ten realizado para garantir que no hospital Povisa se están a
cumprir con todos os protocolos establecidos (materiais, número de profesionais,
distancias de seguridade...) para a protección dxs traballadorxs e dxs doentes diante da
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COVID-19?
Que accións ten realizado a Xunta para actuar como garante da calidade da
atención sanitaria da poboación adscrita a Povisa así como dos dereitos laborais do
persoal deste centro hospitalario?
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Que seguimento realiza a Xunta do cumprimento das condicións establecidas no
concerto con Povisa?

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2022

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Alexandra Fernández Gómez
Carme González Iglesias
Iria Carreira Pazos
Olalla Rodil Fernández
Deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Iria Carreira Pazos na data 03/01/2022 11:49:07
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María Montserrat Prado Cores na data 03/01/2022 11:49:11

Alexandra Fernández Gómez na data 03/01/2022 11:49:18

María do Carme González Iglesias na data 03/01/2022 11:49:25
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Iria Carreira Pazos e Olalla Rodil Fernández,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª, relativa ás medidas a tomar para proceder á reactivación da
Atención Primaria en Meis, Meaño e Vilaxoán.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Diante da pandemia ocasionada pola Covid 19 a Xunta tomou a decisión de
reducir drasticamente a asistencia presencial, e o peche de algúns centros de saúde e
PACs e practicamente a totalidade dos consultorios.
A decisión que tomou o Sergas foi que a atención se centrara case
exclusivamente en consulta telefónica, teoricamente para evitar contaxios tanto dxs
profesionais como da poboación. Isto ocasionou moi graves problemas na prestación da
asistencia sanitaria por parte das e dos profesionais e no acceso da poboación á mesma.
A Atención Primaria baixo mínimos a pesares de que é chave na asistencia
sanitaria, que neste ámbito asistencial se resolven a maior parte dos problemas de saúde
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da poboación; a pesares de que todas as persoas expertas coinciden en que na loita
contra a Covid-19 a Atención Primaria é fundamental, a detección precoz, detectar
positivos, identificalxs, illalos, facer rastrexo de contactos...
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Unha Atención Primaria baixo mínimos para atender ás persoas contaxiadas por
Covid e ao resto das patoloxía, a xente segue enfermando e segue precisando atención
sanitaria.
Estas restricións aplicadas en xeral á Atención Primaria, son especialmente
graves no que respecta aos centros de saúde de menor dimensión, dos concellos rurais e
aos consultorios, como é o caso dos concellos de Meaño e Meis ou o consultorio de
Vilaxoán en Vilagarcía.
Meses despois de iniciada a pandemia pola Covid 19 mantense o peche do
consultorio de Paradela e de Vilaxoán, non se repuxo a atención pediátrica nin en Meis
nin en Meaño, a pesares de que por parte do Sergas se tiña anunciado que só ía ser
temporal o desprazamento ao concello de Sanxenxo; eliminouse o servizo de matrona
en Meis, non se substituíron as xubilacións de persoal médico producidas tanto no
Centro Médico de Dena como no de Meaño e seguen as restricións para acceder á
atención presencial con demoras de días para obter cita.
Unhas restricións e recortes que se suman a unha situación previa de deterioro, e
que supoñen perda de servizos especialmente nestes concellos rurais.
Diante desta situación aumenta a preocupación da veciñanza ao ver como pasan
os meses e o que se podía entender como unha medida de urxencia, todo indica que o
Sergas quere convertela en definitiva, toda vez que non ofrece alternativas. Veciñanza
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que se ten mobilizado, ten recollido sinaturas, que nos teñen trasladado aos Grupos
Parlamentares con representación no Parlamento Galego demandando solucións.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
- Coida que xs veciñxs dos concellos de Meis, Meaño e Vilaxoán están a recibir
na actualidade unha atención sanitaria de calidade coa falta de persoal e ás restricións ás
que se ven sometidxs?
- Vai repoñer a atención pediátrica nos concellos de Meis e Meaño e a matrona
en Meis?
- Está traballando con algún cronograma para facelo? Se é así cal é?
- Vai reactivar o Sergas a atención sanitaria presencial nos consultorios de
Paradela e Vilaxoán?
- Vai a Xunta cubrir as prazas de persoal facultativo vacantes por xubilación
tanto no Centro Médico de Dena como no de Meaño?
- Considera que a atención telefónica e desprazamentos de quilómetros son
alternativas?
- Vai garantir nestes centros a substitución de todxs xs profesionais nas súas
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ausencias, ben sexan por xubilación, ILT, permisos...?

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 03/01/2022 11:51:00

Iria Carreira Pazos na data 03/01/2022 11:51:03
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María Montserrat Prado Cores na data 03/01/2022 11:51:12
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª, sobre as condicións laborais do persoal da Consellaría de Política
Social e as medidas que debe adoptar a Xunta de Galiza ao respecto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hai oito anos aprobouse en Galiza a Lei 1/2012 de medidas temporais en
determinadas materias do emprego público que incluía no seu articulado a suspensión
dalgúns artigos do V Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta.
Artigo 6. Suspensión da aplicación de determinados artigos do convenio
colectivo.
Un. Suspéndese a aplicación do artigo 19, agás a alínea 1, do V Convenio
colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia.
Dous. Suspéndese a aplicación do artigo 29, Dereito a comedor, do V Convenio
colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia, agás para o persoal
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laboral de educación e o dereito do persoal que traballe en quenda de noite a recibir
bebidas frías e quentes recoñecido no inciso final do primeiro parágrafo.
Tres. Suspéndese a aplicación do artigo 34.2 do V Convenio colectivo único
para o persoal laboral da Xunta de Galicia.

1

98153

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

Catro. Suspéndese a aplicación da disposición adicional terceira do V Convenio
colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia.
Malia que a propia lei prevía no seu título o carácter temporal desta suspensión
de dereitos, o certo é que o Goberno galego continúa aplicándoa, oito anos despois, a
través da súa prórroga a través da Lei de acompañamento dos orzamentos.
Especificamente a suspensión da aplicación do artigo 19 do devandito Convenio
referido ao descanso e festivos do persoal público.
Esta situación supón un roubo de dereitos para as traballadoras e traballadores
públicos véndose de maneira máis prexudicada o persoal da Consellaría de Política
Social que vén reclamando desde hai anos a súa restitución.
A negativa da Xunta de Galiza, de maneira reiterada, a devolver os seus dereitos
ás traballadoras e traballadores engádese a precariedade que soportan e as dificultades
de conciliación da vida persoal e laboral.
Resulta inadmisíbel que a consellaría da Xunta de Galiza responsábel dos
servizos de conciliación e de coidados das persoas máis vulnerábeis non só non sexa
exemplo na garantía escrupulosa dos dereitos das súas traballadoras e traballadores,
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senón que se converta nun axente precarizador e vulnerador de dereitos.

Por todo o anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para
resposta oral na Comisión 5ª:
- Vai restituír a Xunta de Galiza os dereitos laborais do persoal da Consellaría de
Política Social suspendidos en 2012?
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- Cre o Goberno galego que o persoal de residencias, centros de día ou centros
de persoas con discapacidade poden estar a traballar nas condicións que o fan
actualmente?
- Como valora estas condicións a Xunta de Galiza?
- Vai derrogar a Lei 1/2012 do 29 de febreiro, de medidas temporais en
determinadas materias do emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia?

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2022

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

María Montserrat Prado Cores na data 03/01/2022 11:54:09

Iria Carreira Pazos na data 03/01/2022 11:54:14
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Iria Carreira Pazos e Montserrat Prado Cores,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª, sobre os labores de inspección da Consellaría de Política Social
nas residencias de maiores e demais centros que prestan servizos sociais en Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Xunta de Galiza é responsábel de vixiar e fiscalizar as condicións nas que se
prestan servizos sociais no noso país sexa cal for a titularidade ou modelo de xestión
dos centros.
Así o recolle a Lei 13/2008 de servizos sociais de Galiza no artigo 71 co
obxectivo de velar pola garantía dos dereitos das persoas usuarias procurando a mellora
continua da calidade nos servizos sociais que se lle prestan á cidadanía do noso país.
Para tal fin, a administración conta cun corpo de inspección formado por persoal
funcionario.
A pandemia provocada pola COVID19 e moi especialmente as consecuencias
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sanitarias e sociais que esta está a ter nas residencias de maiores puxo en evidencia as
enormes carencias do modelo de servizos sociais que se ten imposto en Galiza.
De facto, a COVID19 puxo de manifesto e visibilizou o que as organizacións
sindicais así como as traballadoras e traballadores levan a denunciar durante anos. A
carencia de persoal e condicións de traballo precarias, os incumprimentos por parte das
1
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entidades e empresas titulares e/ou xestoras dos centros residenciais así como, as
condicións nas que se atopan as persoas usuarias.
Casos como o ocorrido na residencia xeriátrica de Salvaterra de Miño, na que
traballadoras e traballadores denunciaron perante as autoridades públicas e os medios de
comunicación as condicións inhumanas e insalubres das e dos seus residentes, esixen
unha profunda reflexión a respecto do que acontece nos centros mais tamén sobre o
papel da Xunta de Galiza en materia de inspección.
Resulta inadmisíbel que a administración pública descoñecese o que alí
acontecía e resulta gravísimo que despois de dúas semanas de intervención pública a
resposta do Goberno galego fronte á denuncia presentada fose que ía estudar os feitos
denunciados.
Cómpre lembrar que a Xunta de Galiza ten concertadas prazas neste centro.
Como é posíbel que non soubese as condicións nas que se atopan as e os residentes?
Como poden producirse situacións como as fotografadas e denunciadas no noso país?
Trátase dunha vulneración flagrante dos dereitos humanos, dos dereitos
fundamentais de persoas que, alén do máis, son extremadamente vulnerábeis. E non é o
primeiro caso. A COVID19 fixo visíbel o invisíbel nos servizos sociais, de feito a
comezos da crise sanitaria a Xunta de Galiza pechou outro centro, neste caso nas
vivendas comunitarias I e II de Burón nas que se atopaban en mal estado as persoas
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internas.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
- Cantas persoas conforman o corpo de inspección de Política Social?
- Cantas persoas en cada unha das provincias galegas?
- Cre a Xunta de Galiza que son suficientes?
- Que labor de control e fiscalización realizan?
- Desenvolven as mesmas medidas de control nos centros públicos, privados e
naqueles nos que a Xunta ten concertadas prazas?
- Como é posíbel que se produzan situacións como a de Salvaterra ou a Pobra de
Burón?

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª, sobre o Servizo de Axuda no Fogar (SAF) e as medidas que debe
adoptar a Xunta de Galiza ao respecto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Servizo de Axuda no Fogar converteuse desde a súa creación nun dos recursos
de política social e axuda á dependencia máis demandados, de facto, case 24.000
persoas no noso país eran usuarias deste servizo en 2019.
Aínda que a competencia é da Xunta de Galiza a súa xestión foi derivada nos
concellos que contan cunha achega orzamentaria do goberno galego en función das
horas efectivamente prestadas ás usuarias e usuarios que teñen recoñecido o dereito a el
de acordo coa Lei 39/2006 de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en
situación de dependencia.
A aportación da Xunta de Galiza ao financiamento deste servizo redúcese apenas
a 9,70 euros/hora, unha achega pírrica tendo en conta o custe real de prestación do
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servizo. Esta aportación, que non foi revisada nin actualizada durante anos, está a
favorecer a precarización, especialmente, das condicións de traballo do persoal do SAF.
Tanto é así, que en moitos concellos galegos o salario que perciben as traballadoras
(ademais de variar dun mes a outro en función das horas traballadas) está por baixo do
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estabelecido no convenio colectivo do sector. Convenio, alén do máis, caducado desde
2011.
Así mesmo, naquelas horas de concorrencia competitiva que os concellos
prestan a persoas que agardan pola súa valoración de dependencia ou outras que non
teñen recoñecido ese dereito, non contan con aportación económica ningunha do
goberno galego malia que a súa participación no financiamento do servizo si aparece
recollida no Decreto 99/2012 polo que se regulan os servizos sociais comunitarios.
Desde a creación do servizo no ano 2009 transcorreron once anos e ademais de
incrementarse progresivamente o número de persoas usuarias, as necesidades foron
mudando e foron detectándose eivas e carencias que urxen a súa adaptación á realidade
e necesidades actuais tanto das usuarias e usuarios como dos propios Concellos. E é que
os municipios están a asumir –sen os recursos económicos, humanos e materiais
necesarios-- a xestión e control practicamente en exclusiva deste importante servizo de
atención a persoas maiores e dependentes.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
5ª:
- Como valora a Xunta de Galiza a situación na que se atopa o Servizo de Axuda
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no Fogar en Galiza?
- Cre o Goberno galego que a aportación económica que realiza é suficiente? Vai
revisar e mudar esa contía?
- Considera a Xunta de Galiza que os medios cos que contan os concellos na
actualidade son suficientes para prestar con toda a calidade o servizo?

2

98162

OFICINA PARLAMENTAR

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

- Como valora o Goberno galego as condicións laborais das traballadoras do
SAF?
- Cre a Xunta que o modelo de prestación do servizo merma as condicións
laborais das traballadoras?
- Que medidas ten previsto adoptar o Goberno galego para mellorar e adaptar á
realidade actual o SAF?

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2022

Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Montserrat Prado Cores
Iria Carreira Pazos
Deputadas do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores e Mercedes Queixas Zas, deputadas do Grupo
Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 5ª, relativa as medidas a tomar diante da vulneración dos dereitos lingüísticos
dxs galego falantes na Consellaría de Sanidade.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Os galegas e galegos só atopamos dificultades para vivir con normalidade en
galego. O noso idioma sofre marxinación en ámbitos tan diferentes como no ensino, na
administración, na xustiza, no audiovisual, no lecer, medios de comunicación, edición
de libros...
Ter unha lingua propia é unha riqueza, é un tesouro. Normalizar a lingua é
normalizar a existencia plena do pobo galego.
Por iso é incomprensíbel que o PP, con Feixóo á cabeza, se empeñe en debilitar
a lingua propio do pobo galego, facendo que perda protagonismo polas políticas de
desprezo e agresión que practican.
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Dentro do incumprimento xeneralizado por parte

da Xunta de Galiza a

Consellaría de Sanidade é das que máis denuncias recibe cada ano da cidadanía por
vulneración de dereitos lingüísticos como reflicte anualmente o informe do servizo A
Liña do Galego posto en marcha pola Mesa pola Normalización Lingüística.
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Trátase dunha práctica constante e reiterada que vai desde a sinaléctica nos
centros sanitarios, os informes entregados xs doentes, a documentación interna, a
atención tanto telefónica como presencial…
É inaceptábel que o Goberno galego na vez de impulsar o coñecemento, o uso e
o respecto dos dereitos lingüísticos das galegas e galegxs sexa o principal incumpridor,
e aínda máis cando ese incumprimento se produce nunha situación de tanta
vulnerabilidade como cando unha persoa precisa de atención sanitaria.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
5ª:
Vai rectificar a Consellaría de Sanidade a súa política de agresión ao idioma
galego e tomar de inmediato todas as medidas precisas para garantir os dereitos
lingüísticos dxs galego falantes?
Cal é a razón de persistir en non ter en galego a documentación que se lle ofrece
xs doentes, nomeadamente o consentimento informado?
Cando van garantir a existencia de exemplares en galego de calquera
documentación que se lle teña que facilitar xs doentes ou que teñan que asinar?
Vai normalizar a presenza do galego nos centros sanitarios:

sinaléctica,
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cartelaría, documentación interna e na relación cxs doentes?
Que accións formativas e informativas realiza tanto para que xs profesionais
teñan a competencia lingüística precisa para atender xs doentes no noso idioma como
para que coñezan os dereitos lingüísticos que os asisten?
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Ten tomado medidas disciplinarias cxs profesionais que vulneran os dereitos
lingüísticos dxs galego falantes? Cales, cantas e en que datas?

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 03/01/2022 12:01:18
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Iria Carreira Pazos e Montserrat Prado Cores,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª, sobre a aprobación do decreto de creación do Consello galego de
participación infantil e adolescente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En 2019 a Xunta de Galiza comprometeuse con Unicef a constituír no noso país
o Consello galego de participación infantil e adolescente como un espazo para dar voz e
promover a implicación das nenas e nenos así como das e dos adolescentes no noso
país.
Tendo presente que a declaración da pandemia por COVID19 obrigou a todas as
administracións e institucións a mudar as axendas para enfrontar a enorme crise
sanitaria, o certo é que hai cuestións que, pola súa importancia, non poden ser
esquecidas.
De facto, a crise provocada pola pandemia debe servir como estímulo para a
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creación deste espazo de participación infantil e xuvenil toda vez que as súas
consecuencias sociais e económicas afectan de maneira intensa e concreta ás nenas/os e
á mocidade.
O incremento da pobreza e das situacións de exclusión ou risco de padecela; os
efectos psicolóxicos das medidas de confinamento e demais restricións sanitarias; o
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desemprego ou as mudanzas que a COVID19 impuxo na forma en que nos
relacionamos as persoas teñen tamén unha lectura e interpretación específica para elas e
eles.
Contar coa voz e a opinión da infancia e a adolescencia nos retos que, como
sociedade, temos que enfrontar á unha obriga e non apenas unha posibilidade.
Así mesmo, todos os grupos con representación no Parlamento de Galiza
asumimos o compromiso de impulsar a súa creación cando subscribimos o Pacto galego
pola infancia, renovado en 2019.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
. Cando vai aprobar a Xunta de Galiza o decreto polo que se crea o Consello
galego de participación infantil e adolescente?
. En que termos está a previsto que se constitúa, con que funcións e
composición?
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. Cal será o seu funcionamento?

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2022

Asdo.: Olalla Rodil Fernández
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Iria Carreira Pazos e Montserrat Prado Cores,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª, sobre a Estratexia galega de soidade non desexada e as medidas
que debe adoptar a Xunta de Galiza ao respecto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Galiza conta a día de hoxe, segundo os últimos datos publicados polo Instituto
Galego de Estatística (IGE), con 238.371 fogares unipersoais. Deles, 122.731 están
formados por persoas maiores de 65 anos, a maioría mulleres (62,73%).
A soidade non desexada é na actualidade un dos maiores riscos para o deterioro
das persoas e un factor determinante que favorece a aparición de situacións de
dependencia, segundo advirte a Organización Mundial da Saúde (OMS).
En 2019 o Parlamento acordou, por unanimidade, instar a Xunta de Galiza a
elaborar unha Estratexia para abordar esta realidade, a da soidade non desexada, e
intervir de maneira integral sobre ela. Porén, até o momento e máis alá dos anuncios en
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medios de comunicación, esta non foi aprobada nin tampouco presentada na Cámara
para que poida ser analizada e debatida polos grupos.
A crise sanitaria provocada pola Covid19 e especialmente o enorme impacto
social que está a ter, afectou e afecta de maneira especial ás persoas maiores e máis
aínda aquelas que viven. As medidas de distanciamento social, o peche de espazos de
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lecer e as limitacións impostas á mobilidade teñen un maior impacto emocional nelas
que pode facer empeorar as súas condicións de vida.
Desde o Bloque Nacionalista Galego temos insistido moito ao longo destes
meses na urxencia de deseñar un novo modelo de coidados que faga corresponsábel o
conxunto da sociedade, que despregue unha rede de servizos públicos forte e garanta a
mellor atención das persoas maiores e dependentes priorizando a permanencia destas
nos seus fogares. Nese novo modelo de coidados a teleasistencia debe ser unha peza
chave.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
. Cando vai aprobar a Xunta de Galiza a Estratexia de prevención, atención e
abordaxe integral da soidade non desexada?
. Vai remitila ao Parlamento para que sexa debatida e aprobada nel?
. Que medidas prevé incorporar nela?
. Elaborou o Goberno galego algún informe ou diagnose de situación previa para
a súa elaboración?
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. De ser así, cales son as conclusións do mesmo e quen se encargou da súa
elaboración?

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Iria Carreira Pazos
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Iria Carreira Pazos e Montserrat Prado Cores,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª, sobre o grao de cobertura da teleasistencia en Galiza e as medidas
que prevé adoptar a Xunta de Galiza para garantir o despregamento deste servizo no
país.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Segundo recolle a memoria anual da Consellaría de Política Social
correspondente a 2019 (últimos datos dispoñíbeis) en Galiza 8.212 persoas contan co
servizo de teleasistencia básica das cales 349 contaban con algunhas melloras do servizo
como detector de fume ou de gases. Doutra banda, 161 persoas usuarias das provincias
de Ourense e Lugo dispoñían de Teleasistencia Plus.
O grao de cobertura deste servizo, fundamental para o acompañamento, apoio e
atención das persoas maiores, especialmente aquelas que viven soas, é pírrico no noso
país.
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De facto, así o sinala o Foro económico de Galiza no informe Galiza 2040 :
Dinámica demográfica e cambio de paradigma, que sitúa no 2,7 por cada 100 maiores
de 65 anos o índice de cobertura deste servizo no noso país, case oito puntos por baixo
da media do estado (10,41).
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Este servizo, que en Galiza está xestionado a través da Cruz Vermella, constitúe
un recurso fundamental para a atención das persoas dependentes. Porén, só acceden a el
persoas cun grao de dependencia recoñecida e, en función del, a unhas ou outras
características do mesmo.
Nos últimos meses escoitamos falar á Xunta de Galiza de maneira insistente da
necesidade de estender a teleasistencia avanzada no noso país. Así as cousas, o certo é
nos últimos doce anos o esforzo feito polo Partido Popular desde o Goberno galego para
garantir o acceso a este recurso daquela poboación potencialmente usuaria foi mínimo
por non dicir inexistente como evidencian os datos.
Para o Bloque Nacionalista Galego a teleasistencia é un servizo esencial que
debe servir non só para intervir en casos de dependencia senón como ferramenta de
prevención da mesma. Por suposto, non pode ser concibida polo un recurso illado senón
que debe ser deseñado e despregado de maneira conxunta cos demais servizos do
SAAD, especialmente os de atención a domicilio e outros de proximidade.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
. Que valoración fai a Xunta de Galiza do actual índice de cobertura da
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teleasistencia no noso país?
. Que medidas vai adoptar o Goberno galego para garantir o acceso da
poboación que o precisa a este servizo?
. Conta a Xunta de Galiza con algún plan, orzamento ou planificación temporal
ao respecto?
2
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. Cando fala de teleasistencia avanzada a Xunta, cal é a mellora do recurso a
respecto da teleasistencia básica?

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 03/01/2022 12:07:07
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández e Mercedes Queixas Zas, deputadas do Grupo
Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 4ª, sobre o estado no que se atopa a fonte de Corvazal na parroquia de
Santalla de Bóveda no Concello de Lugo e as medidas que debe adoptar a Xunta de
Galiza ao respecto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O castro de Corvazal é un xacemento arqueolóxico que se atopa na parroquia de
Santalla de Bóveda, lugar de Cabanas, no termo municipal de Lugo. Na súa localización
atópase unha fonte homónina (Fonte de Covazal) que foi descuberta a principios dos
anos setenta polo propietario do predio e do castro.
Este resto arqueolóxico datado no século I, posúe un enorme valor, entre outras
cuestións, porque constitúe unha estrutura hidráulica que continuaba funcionando dous
mil anos despois de ser construída o que, segundo o arqueólogo e historiador Enrique
Montenegro, a convirte nun resto arqueolóxico vivo.
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A fonte de Corvazal foi estudada pola Xunta de Galiza en agosto de 1989 a
través dunha escavación arqueolóxica levada a cabo no castro. Ao longo dos anos foi o
propietario do predio quen desenvolveu os labores de conservación mais non impediu
que o paso do tempo fose deteriorando este ben en boa medida por ficar ao descuberto.
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Entidades culturais como Lugo Patrimonio e o propio arqueólogo e historiador,
Enrique Montenegro, veñen advertindo do estado no que se atopa a fonte logo do
falecemento en 2016 do propietario da finca. Neste senso, urxen a intervención da
administración pública, nomeadamente da Xunta de Galiza, para garantir a conservación
e posta en valor da fonte mais, en xeral, do conxunto patrimonial e histórico-artístico
que constitúen o castro e a fonte de Corvazal e o santuario de Santalla de Bóveda,
situada a escasos metros e declarada Ben de Interese Cultural desde 1985.
A finais de 2020 a Xunta de Galiza aseguraba a través dos medios de
comunicación que tiña vontade de arranxar a fonte e tamén adecentar o lugar no que se
atopa mais sinalaba que dependía das persoas propietarias do predio para facelo. Así as
cousas, isto non aconteceu.
Porén, en xaneiro deste ano o Goberno galego anunciou a elaboración dun Plan
Director para o santuario de Santalla de Bóveda coincidindo co noventa aniversario do
seu recoñecemento como monumento artístico estatal. A elaboración deste plan foi
sacada a licitación por un valor de 122.400 euros mais non contempla a ampliación do
espazo de protección cuestión que, para o Grupo parlamentario do BNG sería un erro.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
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Comisión 4ª :
. Que valoración fai a Xunta de Galiza do estado no que se atopa a fonte de
Covazal na parroquia de Santalla de Bóveda (Lugo)?
. Que medidas desenvolveu ou pensa desenvolver para garantir a súa
recuperación, conservación e posta en valor?
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. Mantivo algún contacto coas persoas propietarias da fonte e do castro
Corvazal? De ser así, con que resultado?
. Valora a Xunta de Galiza ampliar o BIC do santuario de Santalla de Bóveda
para abranxer o castro e a fonte de Corvazal garantindo así un maior nivel de protección
e conservación deste espazo?
. Pensa incluír a Xunta de Galiza no Plan director de Santalla de Bóveda o castro
e a fonte de Corvazal?

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2022

Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Mercedes Queixas Zas
Deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Olalla Rodil Fernández na data 03/01/2022 12:29:33

Mercedes Queixas Zas na data 03/01/2022 12:29:46
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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 os recortes no cadros de profesorado dos centros
para o curso 21/22.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nas últimas datas os servizos de inspección educativa están a comunicar a
centros de todo o país os recortes de profesorado da Consellaría de Educación.
Despois dun ano de pandemia no que a comunidade educativa deu o mellor de si
para que o curso 20/21 transcorrese coa maior das normalidades posíbeis; facendo
esforzos inxentes (a pesar de contar recursos e persoal moi axustados) a Consellaría de
educación volve neste curso 21/22 retomar a súa política de recortes no ensino público.
Uns recortes no persoal docente que está a ser comunicado nestes días diferentes centros
e que tal e como denuncia a comunidade educativa terá serias consecuencias para o
alumnado.

CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
REXISTRO-GUcVZTDAu-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A día de hoxe, son xa ducias os centros en todo o país, dende Valdeorras até o
Barbanza e dende A Coruña ao Baixo Miño aos que se lles están a comunicar estes
recortes. Unha redución de profesorado que implicará novamente ratios disparadas e
desatención das necesidades de reforzo e apoio daquel alumando que máis o precisa.
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Dende o BNG entendemos que é un exercicio de cinismo político sen
precedentes que a mesma Consellaría de Educación que di agradecer o traballo do
profesorado polo seu labor durante pandemia, practique o seu agradecemento cun
recorte no cadro do persoal docente para o curso 21/22 que porá en serias dificultades
educativas tanto ao profesorado e alumnado, como ao resto de integrantes da
comunidade educativa.
Alén das incertezas sobre cal vai ser a situación sanitaria neste inicio de curso,
semella unha evidencia que estes dous cursos marcados pola pandemia esixirán que nos
vindeiros meses (e anos) haxa que facer esforzos inxentes para que os efectos das
dificultades vividas polo alumando durante a pandemia sexan os mínimos posíbeis. Uns
cursos vindeiros nos que o que se precisa e reforzar o ensino público mantendo cando
menos os desdobres que se deron neste curso, reducindo as ratios para unha mellor
atención ao alumando e con plans de reforzo e acompañamento para o alumnado que
máis o precise.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral na Comisión
4ª :
Vai a Xunta de Galiza manter todo o profesorado necesario para consolidar
cando menos os desdobres autorizados en todos os niveis educativos do curso 20/21; a
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manter no curso 21/22 cando menos os 1350 postos docentes creados neste curso
escolar e a reforzar os cadros de persoal do ensino público co obxectivo de redución das
ratios máximas por aula e a recuperación do horario lectivo do profesorado?
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Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 03/01/2022 12:31:46

Daniel Castro García na data 03/01/2022 12:31:52
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 03/01/2022 12:32:03
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Aira Díaz, Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e
Daniel Castro García, deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,

presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 4ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No Concello de Ferreira de Pantón, entre as parroquias de San Vicente e
Santiago

de

Castillóns,

localízase

un

dos

xacementos

arqueolóxicos

máis

representativos e coñecidos do país, o “Xacemento de Castillóns” con código de
referencia do Inventario de Xacementos Arqueolóxicos de Galiza GA27041017. Este
relevante espazo cultural abrangue un asentamento romano, unha necrópole
tardorroromana / medieval, así como un Castro e, probablemente, un núcleo medieval.
Esta secuencia de períodos, apoiados nos restos arqueolóxicos, poderían situar
ao Concello de Pantón como un lugar de referencia para o estudo, conservación e posta
en valor do mundo romano, e a súa evolución cara a tardo romanidade e época
medieval, no sul da provincia de Lugo.
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Os restos romanos constatados ao longo dos anos son realmente significativos e
algúns deles están xa en paradoiro descoñecido ou espoliados, pero os profesionais da
arqueoloxía entenden que a maioría deben estar soterrados esperando ser escavados.
Distintos arqueólogos viñeron facendo descubrimentos dende o século XIX e
outros foron fortuítos e derivados da realización de labores agrícolas.
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Hai constancia de que había unha vivenda que constaba de dúas estancias
calefactadas, como denotan os hipocaustos achados ao realizar labores agrícolas, da
necrópole tardorromana, da convivencia en cercanía coa cultura castrexa atopando dous
trisqueis entre outras evidencias.
Unha parte dos achados están depositados no patio da casa do dono da finca e
formando parte de edificacións externas, pero isto neste caso non presenta problema xa
que se manifesta en disposición de colaborar na recuperación e posta en valor deles e
dos que aínda esta por escavar.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Ten coñecemento o Goberno da Xunta da riqueza arqueolóxica coa que contan
as parroquias dos Castillóns no Concello de Ferreira de Pantón e considera darlle o seu
sitio a este patrimonio romano no sul da Provincia de Lugo, para proceder á súa
escavación, conservación e posta en valor?
. Valorou o Goberno da Xunta a importancia que tería para o Concello de
Ferreira de Pantón a posta en valor deste xacemento que leva sufrindo todo tipo de
vilipendios dende hai máis de 200 anos?
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. Consideraron que a riqueza da zona en restos arqueolóxicos que se poden
corresponder coas épocas, castrexa, romana e medieval pode supor un motor xerador
de melloras socioeconómicas para Pantón, xerando de inicio postos de traballo e parte
deles podéndose manter no tempo?
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. Como é que non tiveron a iniciativa dende a Secretaría Xeral Técnica e do
Patrimonio de poñer en valor estes achados, que a maiores de preservar cultura, xerarían
a afluencia de visitantes con intereses culturais que deixarían un innegable beneficio
socioeconómico, demográfico e cultural para a zona sul de Lugo?

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 03/01/2022 12:37:17
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Daniel Castro García na data 03/01/2022 12:37:21

Mercedes Queixas Zas na data 03/01/2022 12:37:29

María del Carmen Aira Díaz na data 03/01/2022 12:37:38
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre a continuidade do grupo de traballo para a
elaboración do Plan Integral de Danza de Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En febreiro de 2020 a AGADIC anunciaba que a Xunta e os representantes do
sector iniciaban as reunións de traballo cara ao Plan Integral da Danza en Galiza co que
se quería dar resposta, de forma consensuada, ás necesidades deste sector.
Os obxectivos prioritarios, segundo difundía na súa web a AGADIC serían dar a
coñecer todos os recursos existentes do sector e afondar nas súas potencialidades,
impulsando a investigación e a reflexión; apoiar e impulsar o talento e o proceso
creativo; fortalecer a industria cultural arredor da danza; e estender a súa produción,
distribución e difusión por todo o territorio galego, propiciando a creación de novos
públicos.
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Tamén se enumeran como finalidades fomentar a proxección exterior das
compañías galegas, canalizar accións que potencien o ámbito formativo e deseñar
medidas que favorezan unha maior colaboración entre as administracións e todos os
axentes implicados no sector.
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Na recente comparecencia do director da AGADIC na Comisión 3ª de
Economía, Facenda e Orzamentos, este aludiu á interrupción do proceso deste grupo de
traballo forzada polo inicio da pandemia en marzo.
Con todo, sorprende que, a medida que os meses foron avanzando e se foron
recuperando as programacións culturais, non fose atendida, mesmo adaptándose a todas
as mudanzas precisas conforme a necesaria adecuación aos protocolos covid, a demanda
do sector de reiniciar o calendario de encontros para avanzar na planificación do grupo
de traballo encamiñado á elaboración do tan demandado polo sector Plan Integral da
Danza en Galiza.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
Que razóns xustifican que, finalizado o ano 2020, 9 meses despois da primeira
xuntanza, non se volvese reunir o grupo de traballo responsábel da elaboración do Plan
Integral da Danza de Galiza?
Mantívose desde a AGADIC algún contacto durante os últimos 9 meses do ano
cos participantes neste grupo de traballo?
Valorouse desde a Consellería adecuar os procedementos e calendario de
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reunións a outros formatos dixitais para tentar garantir a súa continuidade?
Que planificación ten a AGADIC para lle dar continuidade ao grupo de traballo
encamiñado á elaboración, consensuada co sector, do Plan Integral da Danza de Galiza?
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Que calendarización planifica a AGADIC para a aprobación do Plan Integral da
Danza de Galiza?

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 03/01/2022 12:39:33

Daniel Castro García na data 03/01/2022 12:39:43

CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
REXISTRO-NgQYSKpnX-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 03/01/2022 12:39:52
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre a reactivación do funcionamento do Consello
Asesor do Libro e adecuación aos obxectivos marcados na Lei do libro e da lectura.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Lei 17/2006, do 27 de decembro, do libro e da lectura de Galiza publicábase
no DOG do 10 de xaneiro de 2007 co obxectivo explícito de asumir oficialmente un
apoio institucional expreso ao libro e á lectura que obedece á súa condición de
instrumentos indispensables para a transmisión da cultura e o desenvolvemento da
identidade de noso, así como á súa importancia no proceso de normalización dos usos
sociais e públicos da lingua propia de Galiza.
Unha lei pioneira que veu recoñecer, por unha banda, o carácter estratéxico e
prioritario do sector do libro pola súa importancia cultural, social e económica e, pola
outra, como instrumento para a expresión do dereito á creación, á promoción e á
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divulgación da cultura, da historia e da lingua de Galiza.
Entre os obxectivos centrais da Lei do libro e da lectura de Galiza sobrancea
aquel que prima favorecer todas as accións tendentes a incrementar a coordinación entre
todos os axentes do libro e estes e a Administración.
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É por iso que a Lei do libro e da lectura designa a constitución dun Consello
Asesor do Libro como organismo permanente de estudo sobre o sector do libro e de
asesoramento á Administración autonómica no referente ás políticas relacionadas co
sector do libro galego e do fomento da lectura en Galiza.
Un Consello Asesor do Libro responsábel da planificación da política do libro,
así como do desenvolvemento daqueles regulamentos que rexen e desenvolven a
política do libro, e composto por 15 membros: Presidencia (a conselleira ou conselleiro
competente en materia de cultura); Vicepresidencia (o titular do centro directivo
competente na materia do libro e da lectura); Vogais (oito vogais elixidos polos
diferentes axentes do libro e de fomento da lectura e outros cinco en representación das
administracións públicas e dos expertos do mundo do libro).
As funcións do Consello Asesor do Libro están reguladas polo Decreto
178/2007, mais das reunións mantidas co sector do libro, representado no consello e
participante nas periódicas xuntanzas ás que teñen sido convocados, tiramos a
conclusión incerta de que non están a ser cumpridas.
Neste sentido, non se está a dar resposta á obriga legal de ofrecer informes a
respecto da política do goberno en materia de planificación da política do libro ou do
desenvolvemento daqueles regulamentos que deberán rexer e desenvolver a política do
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libro.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
- Que calendario de reunións presenta o Consello Asesor do Libro?
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- Ten elaborado este Consello informes de seguimento anual dos índices de
lectura da poboación galega e da produción editorial realizada en Galiza e en lingua
galega?
- Que propostas de actuación para o fomento da lectura ten achegado o goberno
co apoio do Consello Asesor do Libro?
- Que foi do plan de lectura anunciado polo goberno?
- Organizouse con carácter trianual o Congreso do Libro Galego?
- Ten elaborado o Consello Asesor do Libro informes e estratexias para a
promoción do libro galego e da literatura galega no exterior?
- Seguirá a apoiar o goberno as editoras galegas e as autoras/es galegos nas
feiras internacionais?
- En que medida se concreta ese apoio, tendo en conta que nos últimos anos se
reforzou o apoio para empresas editoras e obras literarias españolas?
- Que política do libro galego ten planificado o goberno en colaboración co
Consello Asesor do Libro para 2021?
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- E para a XI Lexislatura?

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 03/01/2022 12:41:37

Daniel Castro García na data 03/01/2022 12:41:40
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Mercedes Queixas Zas na data 03/01/2022 12:41:49
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, en demanda de elaboración dun inventario definitivo dos
bens patrimoniais inmobles do Pazo de Meirás de cara á súa catalogación BIC.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Recentemente fíxose pública a realización dun inventario dos bens patrimoniais
existentes no Pazo de Meirás, en que participou persoal técnico da Consellería de
Cultura da Xunta de Galiza, derivado da petición de medidas cautelares da Abogacía
del Estado, previo á devolución provisional ao pobo do Pazo de Meirás.
Un inventario que se manifestaba como provisional, derivado da urxencia do
momento, co obxectivo de contrastar a relación presencial e o estado dos bens
patrimoniais materiais que alberga o Pazo de Meirás, prohibindo á familia Franco a
retirada de efectos do inmoble, mais aínda pendente dun inventario exhaustivo.
Segundo se fixo público, este inventario provisional cataloga un total de 697
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bens, moitos de valor inigualábel debido á súa antigüidade, situados tanto no interior
como no exterior do Pazo.
Un conxunto de bens patrimoniais materiais que cómpre avaliar debidamente de
cara á súa inclusión no rexistro BIC, pois a incoación do expediente BIC de 2008 só
protexía o inmóbel.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
Como xustifica o goberno a imprecisión e falta de detalle do inventario dos bens
patrimoniais de Meirás?
Está o goberno galego a elaborar un inventario completo, rigoroso na descrición
das pezas e definitivo da totalidade dos bens patrimoniais do Pazo de Meirás,
catalogado como BIC desde 2008?
Ten avaliado o estado de conservación destes bens?
Ten iniciado o goberno da Xunta un proceso de investigación que permita
verificar que os bens patrimoniais actualmente existentes no Pazo de Meirás constitúen
co histórico?

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2022

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Daniel Castro García
Manuel Lourenzo Sobral
CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
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Verificación:
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Deputada e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Paulo Ríos Santomé e Alexandra Fernández Gómez,
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
Nos pasados meses o goberno galego desenvolveu unha intensa campaña contra
a exclusión dos concellos de menos de 50.000 habitantes na convocatoria de axudas
destinadas a proxectos de mobilidade sostíbel, financiados con fondos do programa
europeo de recuperación e resiliencia.
Esta campaña, á que destinou tempo, esforzos e recursos a consellaría de
infraestruturas, incluíu unha Declaración institucional asinada por 153 concellos e
varias roldas de prensa e fotos ao longo do territorio galego, nunha actuación máis
propia dun partido político de oposición que do goberno galego.
Segundo se deduce dunha resposta do vicepresidente da Comisión Europea,
Valdis Dombrovskis, a un eurodeputado do PP, aínda que esta convocatoria estatal
responde a obxectivos de programas europeos dirixidos a áreas urbanas e
CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
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metropolitanas, existe a posibilidade de que os concellos máis pequenos tamén se
beneficien destes fondos se a Xunta os inclúe en proxectos de mobilidade sostíbel de
áreas metropolitanas próximas.
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No canto de priorizar este tipo de actuacións, os proxectos presentados polo
goberno galego para o financiamento con fondos europeos extraordinarios insisten en
liñas de actuación centradas na mobilidade motorizada e en modos pouco sustentábeis.
Todo isto segundo se deduce da escasa información recibida no parlamento en relación
con estes proxectos.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
2ª:
. Que medidas ten previsto desenvolver o goberno galego para que os concellos
de menos de 50.000 e de 20.000 habitantes se poidan beneficiar dos fondos europeos
que financian plans e actuacións de mobilidade sostíbel?
. Ten previsto o goberno galego promover plans de mobilidade sostíbel de áreas
urbanas e metropolitanas nas que se inclúan actuacións en concellos máis pequenos de
áreas próximas?
. Prevé a Xunta seguir coa estratexia de oposición ou vai centrar os esforzos en
gobernar e en impulsar proxectos e programas de transformación, de modernización e
de reactivación do país?
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Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 03/01/2022 12:54:59

Alexandra Fernández Gómez na data 03/01/2022 12:55:07
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Á Mesa do Parlamento
Alexandra Fernández Gómez e Luis Bará Torres, deputada 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 2ª, sobre as razóns da limitada execución orzamentaria do Instituto de
Estudos de Territorio en inversións reais no ano 2020.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Segundo o informe da Conta Xeral para o exercicio orzamentario de 2020 o
Instituto de Estudos do Territorio, dentro do programa 541E-Coñecemento do medio
ambiente e fomento da sustentabilidade, deixou sen executar 112.184,06€ dun total de
crédito vixente de 3.400.649,21€.
A maior parte deste desfase entre o crédito vixente e as obrigas recoñecidas
concéntrase no capítulo 6 de investimentos reais, precisamente onde recae parte
importante da capacidade de acción e implementación dos seus proxectos. Así, do
limitado orzamento en investimentos reais co que conta o IET, que sumaban
624.953,10€ de crédito vixente, executáronse finalmente 530.156,60€.
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Dentro deste capítulo estaban contempladas tres partidas. A primeira, a 626.00
estaba dirixida a equipos para procesos de información por un importe inicial de 4.374€
dos que finalmente se executaron 0€.
A segunda partida, 640.0 do mesmo programa, destinada ao coñecemento do
medio ambiente e fomento da sustentabilidade, contaba cun crédito inicial 27.500€, dos
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que finalmente executáronse 0€. Esta medida estaba encadrada dentro da estratexia de
promover a adaptación ao cambio climático e a prevención e xestión de riscos. Ante
situación de alerta ambiental e a urxencia global e local por que se tomen medidas neste
sentido, resulta incomprensible perder oportunidades de inversión.
A terceira e última partida, co código 640.1, contaba cun orzamento inicial de
462.559€ destinada tamén ao coñecemento do medio ambiente e fomento da
sustentabilidade. A posterior modificación de crédito aumentaría esta cifra até dispoñer
dun crédito vixente de 604.328€. Sobre este importe, as obrigas recoñecidas finalmente
foron dun total de 530.156,6€, é dicir, que quedaron sen executar 74.171,4€.
Segundo se recolle no proxecto orzamentario esta partida estaba dirixida a
desenvolvemento e xestión da estratexia da paisaxe galega, o desenvolvemento e
implantación da infraestrutura dos datos espaciais, desenvolvemento e seguimento dos
instrumentos das directrices de ordenación do territorio e a mellora das políticas de
patrimonio natural e cultural. Resulta rechamante que tendo en conta as inxentes
necesidades de desenvolvemento da planificación e estudo do territorio no noso país,
fiquen finalmente os recursos sen executar.
As dúas últimas partidas, que son as únicas enfocadas ao investimento
inmaterial coas que conta o IET e que permiten a planificación e desenvolvemento de
estratexias territoriais, acumulan unha diferenza entre o crédito vixente e as obrigas
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recoñecidas de 94.796,5€.
Ao noso modo de ver, esta falta de execución non se pode achacar a un exceso
de orzamento, xa que as cantidades que manexa o IET son baixas para as funcións e
retos que debe asumir, e por tanto parecen deberse máis ben a unha mala xestión dos
programas ou a unha falta de iniciativa e proxecto.
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Así mesmo, da execución das contas do IET destaca o incremento da partida
121.01 destinada a retribucións complementarias, que contaba cun crédito inicial de
52.011€ mais finalmente autorizáronse gastos por un importe de 153.818€, o que supón
case triplicar o orzamento inicial.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
. Cales son os motivos polos que, dos orzamentos de 2020 consignados ao IET,
se deixaron de executar 112.184,06€?
. Como valora a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda que a
maior parte do orzamento sen executar se concentre no capítulo de investimentos reais?
. Cales son os motivos polos cales a partida 626.00 do IET non foi executada na
súa totalidade?
. Cales son os motivos polos cales a partida 640.0 do IET non foi executada na
súa totalidade?
. Que valoración fai a Xunta de que se executasen 0€ para a partida 640.0 que
tiña como obxectivo promover a adaptación ao cambio climático e a prevención e
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xestión de riscos?
. Cales son os motivos polos cales se deixaron sen executar 74.171,4€ da partida
640.1 do IET?
. Como foi a distribución do gasto definitivo da partida 640.1 do IET segundo os
distintos proxectos que financiaba?
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. Que valoración fai a Xunta de que se deixaran sen executar 74.171,4€ da
partida 640.1 do IET?
. Considera a Xunta de Galiza que existe un orzamento excesivo para o IET?
. Existiu algún problema de xestión que xustifique a non execución do
orzamento consignado?
. A que se debe o incremento da partida 121.01 para que triplique o orzamento
inicial?

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2022

Asdo.: Alexandra Fernández Gómez
Luis Bará Torres
Deputada e deputado do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Alexandra Fernández Gómez na data 03/01/2022 12:57:08

Xosé Luis Bará Torres na data 03/01/2022 12:57:16
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Á Mesa do Parlamento
Paloma Castro Rey, Martín Seco García e Leticia Gallego Sanromán,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
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.
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.
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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.
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Porque dende o goberno da Xunta de Galicia declarouse prioritario este
proxecto, recortando os prazos de tramitación? Informouse disto
previamente ao Concello de Cerdedo Cotobade?
2. Porque dende o goberno da Xunta de Galicia non se actuou con
transparencia e se informou á veciñanza afectada polo futuro parque eólico
os Cotos sobre as características deste proxecto e como vai afectar aos
mesmos?
3. Vai o Goberno da Xunta de Galicia a dirixirse a Augas de Galicia co fin de
que emita un informe sobre a afectación deste proxecto a diferentes ríos e
regatos destes municipios afectados?
4. Entende o goberno da Xunta de Galicia que existiu mala fe na publicación
no DOG do 24 de decembro do sometemento a información pública deste
proxecto?

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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5. Ten previsto o Goberno da Xunta 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?

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

Asinado dixitalmente por:
Paloma Castro Rey na data 03/01/2022 13:01:12
Martín Seco García na data 03/01/2022 13:01:18

CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
REXISTRO-EDYQuNPnt-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

María Leticia Gallego Sanromán na data 03/01/2022 13:01:29
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Paulo Ríos Santomé e Alexandra Fernández Gómez,
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 execución fondos do programa operativo
FEDER 2014-2020.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Xunta de Galiza fixo público recentemente o informe do grao de execución
dos fondos europeos FEDER 2014-2020, que poñen de manifesto un baixo nivel de
execución orzamentaria, especialmente no que ten a ver cos investimentos en materia de
medio ambiente, saneamento e depuración.
Cómpre ter en conta que na normativa comunitaria (Directiva Marco da Auga)
establecíase unha previsión de alcanzar obxectivos de boa calidade das augas en 2015,
posteriormente ampliado a 2021. Precisamente por non acadar os obxectivos, e pola
mala calidade das augas, o Estado español foi advertido polas autoridades comunitarias
e foi obxecto de expedientes sancionadores: no que se refire a Galiza abríronse
expedientes pola mala calidade das augas na ría de Pontevedra, por deficiencias na
CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
REXISTRO-04OIutDOE-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

depuración en Santiago, Ribeira e Vigo, e de novo por deficiencias nos concellos de
Nigrán, Gondomar, Baiona, A Estrada, Burela, Foz…
Os datos do informe de execución dos fondos europeos poñen de manifesto un
importante retraso na programación e execución nas actuacións previstas, retraso que se
pode atribuír á falta de planificación e previsión, e non só como xustifica a Xunta á
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complexidade dos proxectos e ás dificultades de tramitación e aprobación (estudos
previos, elaboración dos proxectos, procedementos de avaliación ambiental

e

información pública, dispoñibilidade dos terreos, autorizacións, licitación, contratación,
execución das obras…).
Segundo os datos que se coñecen, a porcentaxe de execución dos proxectos de
saneamento e depuración para o período 2014-2020 é do 36% (62,8 millóns de 175), un
dos máis baixos de todos os programas dos fondos FEDER 2014-2020.
Se ben estes programas europeos teñen un período de execución de + 3 anos, a
baixa execución vai esixir un esforzo extraordinario por parte de Augas de Galicia. E a
situación de retraso pode agravarse polo solapamento entre a tramitación destes
proxectos e as novas actuacións previstas ao abeiro do mecanismo de recuperación e
resiliencia.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
. Cales son as razóns da baixa execución e dos retrasos na tramitación dos
proxectos do programa operativo FEDER 2014-2020, no referente a obras de
saneamento e depuración?
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. Que medidas ten previsto adoptar a Xunta para axilizar a tramitación dos
proxectos do programa operativo FEDER 2014-2020 co obxectivo de garantir a
execución de todos os fondos asignados a Galiza para este período, con especial
atención aos proxectos de saneamento e depuración?
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. Ten previsto o goberno galego informar ao parlamento sobre as previsións de
novas actuacións ao abeiro dos fondos extraordinarios de recuperación e resiliencia e do
novo marco orzamentario 2021-2027?
. Vai levar a cabo a Xunta unha auditoría externa sobre a execución dos
proxectos do programa operativo FEDER 2014-2020, sobre o grao de execución e sobre
os retrasos no desenvolvemento do programa?

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Xosé Luis Bará Torres na data 03/01/2022 13:01:35

Paulo Ríos Santomé na data 03/01/2022 13:01:39

Alexandra Fernández Gómez na data 03/01/2022 13:01:44
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres e Manuel Lourenzo Sobral, deputados do Grupo
Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Xunta de Galiza levou a cabo recentemente, a través da Axencia Galega de
Infraestruturas, obras de mellora da estrada PO-308 entre O Covelo e Raxó, no concello
de Poio. As actuacións, que supuxeron un investimento de 4,3 millóns de euros,
incluíron por unha parte a construción dunha senda de 3,7 kms. desde Samieira a Raxó e
outras obras complementarias e, por outra, a mellora da seguridade viaria nun TCA
mediante a construción de varias semiglorietas e dúas glorietas para facilitar os xiros,
accesos e saídas nas interseccións.
Se as obras supuxeron unha mellora da seguridade nesta estrada, o concello de
Poio demandou, coincidindo co remate das obras, varias actuacións complementarias
para corrixir deficiencias e eivas dos proxectos executados, nomeadamente relacionadas
coa mellora da seguridade peonil.
Por parte da veciñanza tamén se trasladaron á Xunta diversas peticións, avaladas
CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
REXISTRO-CXbE4BIUf-2
Verificación:
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por 697 sinaturas de persoas afectadas pola deficiente execución das obras na recta do
Laño. Unha das principais demandas do concello e da veciñanza consiste na construción
dun paso peonil e na recuperación dunha zona de carga e descarga que había na zona, á
altura do km 9,400, antes de realizar a reforma.
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En relación con esta demanda existe un informe da policía local de Poio que fai
referencia a un establecemento comercial que xera moita mobilizade de persoas e
vehículos, así como a unha intersección que comunica o Camiño do Salgueiral coa
baixada á praia do Laño. A este respecto, faise constar que o paso de peóns máis
próximo está situado da 600 m desta zona.
O informe da policía local de Poio avala “a viabilidade de colocar un paso de
peóns limitando a velocidade da vía neste punto a 50 km/h e espazo suficiente para a
instalacións dunha zona de carga e descarga no lateral dereito da vía en dirección
Sanxenxo”.

Polo anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral
na Comisión 2ª:
-Ten previsto a Xunta atender as demandas veciñais e do concello de Poio para a
mellora da seguridade viaria na PO-308 á altura dos puntos quilométricos 9,000 a
9,500?
-Avaliou o goberno galego a viabilidade e custo da instalación dun paso de
peóns e dunha zona de carga e descarga nesta zona?
-Considera a Xunta que logo das obras realizadas se garanten unhas boas
condicións de seguridade viaria, sobre todo para o tránsito de persoas que teñen que
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cruzar a pé a estrada?

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2022

Asdo.: Luis Bará Torres
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Manuel Lourenzo Sobral
Deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Manuel Lourenzo Sobral, Carme González Iglesias,
Paulo Ríos Santomé e Alexandra Fernández Gómez, 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 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
As serras suroccidentais da Groba e do Galiñeiro, xunto co Monte Aloia,
conforman un conxunto de espazos de extraordinario valor cultural, natural, xeolóxico,
paisaxístico, biolóxico, arqueolóxico e hídrico.
Pola súa importancia ambiental e pola alta representación de hábitats de interese
prioritario e de especies protexidas, a serra do Groba e o monte da Valga, xunto coa
Costa de Oia, foron propostas en 2012 para a súa inclusión na Rede Natura. A Groba
conta con representación de 11 hábitats considerados de interese comunitario e de
interese prioritario na Directiva Hábitats e é refuxio de especies de interese comunitario
entre as que se encontran algunhas ameazadas como a píntega rabilonga e o sapo de
esporóns.

CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
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Na serra da Groba e no monte da Valga existen cando menos 12 humidais
incluídos no Inventario de humidais de Galicia (2003), enclaves que teñen unha grande
importancia para a biodiversidade, para o abastecemento de auga e para a loita contra o
cambio climático.
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Estas serras son o ecosistema duns 1500 cabalos e égoas en liberdade, cuxa
supervivencia depende da conservación das breixeiras húmidas atlánticas e doutros
hábitats de interese.
Trátase dunha zona de grande riqueza patrimonial e dunha das áreas de maior
densidade arqueolóxica de toda Galiza, con unha boa parte dos bens sen catalogar.
No ámbito paisaxístico cabe sinalar os seguintes valores:
-A serra do Galiñeiro foi catalogada como Área de Especial Interese Paisaxística
(Catálogo das Paisaxes).
-A Serra da Groba e a Chan da Valga foron catalogadas como Áreas de Especial
Interese Paisaxística
-Cabo Silleiro e o Alto do Castelo foron declarados Espazos de Interese
Paisaxística no Plan de Ordenación do Litoral (POL).
Trátatse por último dunha área de grande importancia como zona de
alimentación e de paso de aves migratorias, xa que está estratexicamente situada entre o
esteiro do Miño (ZEC e ZEPA), as Gándaras de Budiño (ZEC), o esteiro do río Miñor
(ZEC), as illas Estelas (ZEC) e as Illas Cies (ZEC e ZEPA)
A serra da Groba, o monte da Valga e a serra do Galiñeiro están ameazadas por
numerosos proxectos eólicos (7 até o momento) que constitúen unha sorte de
CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
REXISTRO-OPcgN0ZjQ-1
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megapolígono industrial con graves afeccións nos hábitats, especies, recursos hídricos,
fauna, flora, patrimonio material e inmaterial… Só desde unha concepción produtivista
e depredadora do territorio se pode entender unha agresión ambiental desta magnitude,
que causaría danos irreversíbeis no caso de levarse a cabo.
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En lugar de velar pola protección de hábitats e paisaxes de grande valor, a Xunta
facilita a tramitación destes proxectos industriais, ao abeiro dunha lexislación deseñada
e modificada varias veces para eliminar garantías de información e participación, como
se pon de manifesto na tramitación do parque eólico Alvariño I.
Ademais, o goberno galego permite a fraude de lei da fragmentación dun único
proxecto noutros máis pequenos, para evitar garantías ambientais e eludir unha
avaliación ambiental máis esixente e integral, que contemple todos os impactos tanto na
fase de construción e na de funcionamento. Esta fragmentación tamén impide avaliar de
maneira sinérxica e integral os impactos conxuntos das infraestruturas de evacuación e
das liñas de alta tensión necesarias para a conexión á rede.
Así e todo, o Instituto de Estudos do Territorio (IET) advirte dos impactos
críticos que terán os parques eólicos, concretamente no caso do proxecto Alvariño I, en
fase de autorización administrativa.
Diante da reactivación dos proxectos eólicos que afectan ao Galiñeiro, a Groba,
o monte da Valga, a costa de Oia e o Aloia, un grande número de entidades agrupadas
na plataforma SOS Groba presentaron cen mil sinaturas en contra destes parques. E
tamén os plenos de oito concellos afectados do Val Miñor e do Baixo Miño, de todas as
cores políticas, expresaron o seu rexeitamento a estes proxectos eólicos.
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Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
2ª:
. Vai ter en conta o goberno galego as demandas dos concellos e da maioría
social e en consecuencia desbotar a aprobación dos parques eólicos previstos nas serras
da Groba, O Galiñeiro, Monte Aloia e Monte da Valga?
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. Por que a Xunta permite a fragmentación dun megaproxecto eólico noutros
máis pequenos?
. Ten previsto o goberno galego estudar e avaliar o impacto conxunto dos
parques eólicos e das infraestruturas de evacuación no Val Miñor e no Baixo Miño?
. Ten previsto a Xunta protexer as serras suroccidentais de Galiza mediante a súa
inclusión na Rede Natura ou por medio doutras figuras de protección?
. Considera o goberno galego necesario primar o aproveitamento e
desenvolvemento das enerxías renovábeis con criterios de descentralización,
proximidade, autoabastecemento e fomento das comunidades enerxéticas locais, como
alternativa aos megaproxectos industriais que teñen unha forte afección e impacto no
territorio?

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2022

Asdo.: Luis Bará Torres
Alexandra Fernández Gómez
Paulo Ríos Santomé
Manuel Lourenzo Sobral
CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
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Carme González Iglesias
Deputados e deputadas do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Paulo Ríos Santomé e Alexandra Fernández Gómez,
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 recuperación dos terreos de ENCE e as
alternativas no sector forestal galego.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O presidente da Autoridade Portuaria Porto de Marín e ría de Pontevedra
anunciou a pasada semana a intención de solicitar o inicio do procedemento para
adscribir os terreos de dominio público marítimo terrestre ocupados pola empresa
ENCE e tamén os que ocupou ELNOSA en Lourizán como Zona de Actividade
Loxística (ZAL) do porto de Marín.
Esta iniciativa non é nova. Xa no ano 2005 se fixo unha tentativa semellante que
acabou sendo desbotada pola administración xeral do Estado debido a diversos informes
xurídicos e urbanísticos desfavorábeis.
Agora vólvese facer unha nova tentativa que ten unha única finalidade: burlar
unha decisión xudicial contraria á continuidade de ENCE en Lourizán. Non se trata pois
CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
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de ampliar os terreos portuarios, que se podería facer facilmente noutra ubicación
impulsando un Porto Seco, senón de buscar un suposto atallo para forzar a continuidade
de ENCE nuns terreos que deben ser recuperados para o dominio público.
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En realidade tampouco se trata diso: a única intención desta “iniciativa” é crear
falsas expectativas e intentar enganar a cidadanía con solucións condenadas ao fracaso.
A única intención desta proposta é estirar artificialmente o debate da continuidade de
ENCE na ría de Pontevedra, co obxectivo de utilizar esta controversia inventada como
ariete contra o goberno municipal de Pontevedra e contra o goberno central.
Nesta postura de confrontación estéril, o goberno galego superou todos os
límites ao manipular de maneira burda o informe do Consultivo sobre a posíbel
ampliación do Porto de Marín integrando os terreos que actualmente ocupa ENCE, un
informe que deixa claro que o futuro de ENCE depende dunha decisión xudicial, non
dunha utilización torticeira da lexislación portuaria para iniciar un camiño que saben
que está condenado ao fracaso.
En lugar desta estratexia de confrontación e de oposición, a Xunta debería actuar
en modo “goberno” e liderar unha alternativa de futuro para a industria forestal galega
nun marco que garanta a multifuncionalidade do monte, a aposta por madeiras de
calidade, o incremento da cadea de valor e o peche de ciclos.
A Xunta ten que dar carpetazo o debate sobre a permanencia de ENCE en
Lourizán e poñerse a traballar na procura de posíbeis emprazamentos para un complexo
de transformación forestal que permita non só construír unha nova planta de produción
de celulosa senón tamén completar o ciclo con unha planta de produción de papel, con
un centro de investigación e innovación e con instalacións para xerar outros bioprodutos
CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
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con expectativas dunha demanda crecente.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
2ª:
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. Vai a Xunta desbotar a estratexia de confrontación e a utilización das
institucións con fins partidistas, como está a ocorrer co debate sobre os terreos que
ocupa o complexo industrial de ENCE en Lourizán?
. Vai o goberno galego deixar de defender publicamente a falsa opción da
integración de ENCE no Porto de Marín?
. Ten previsto a Xunta impulsar o diálogo coas demais institucións e co sector
forestal galego para procurar emprazamentos e para impulsar proxectos alternativos e de
futuro con iniciativa e participación pública, que xeren emprego de calidade, que pechen
ciclos, que impulsen novos aproveitamentos dos produtos forestais e que garantan un
desenvolvemento sustentábel e multifuncional do monte?
. Vai impulsar unha mesa de diálogo sobre o futuro dos terreos de dominio
público marítimo terrestre que ocupa actualmente ENCE, co obxectivo de levar a cabo o
previsto na disposición adicional terceira do Plan de Ordenación do Litoral?

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2022

Asdo.: Luis Bará Torres
Alexandra Fernández Gómez
CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
REXISTRO-tognkZK2K-1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Paulo Ríos Santomé
Deputados e deputada do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Paulo Ríos Santomé e Alexandra Fernández Gómez,
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 o novo Plan de Seguridade Viaria 2021-2025.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Plan de Seguridade Viaria de Galiza 2016-2020 rematou a súa vixencia no
pasado ano 2020. Cando estamos en novembro de 2021 non está aprobado o novo plan,
o que pon de manifesto a falta de previsión e planificación da Consellaría de
Infraestruturas e Mobilidade.
Por outra parte, na web da Consellaría consta o informe de seguimento de
outubro de 2018, e non hai constancia de que estea realizado un estudo de avaliación do
Plan 2016-2020. A última memoria anual publicada na web da Consellaría é a de
Seguridade Viaria correspondente a 2019.
Con respecto aos últimos datos dispoñíbeis, correspondentes ao ano 2020, poñen
de manifesto unha elevada cifra de sinistralidade e un alto número de vítimas mortais,
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malia a importante redución da mobilidade e da sinistralidade viaria por causa da
pandemia da COVID 19.
Segundo de desprende da consulta do portal de contratos públicos de Galiza, no
mes de xullo de 2021 foi adxudicado o contrato de servizo para a redacción e
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seguimento do Plan de Seguridade Viaria de Galiza 2021-2025 á UTE ICEACSA-AEC,
cun prezo de 114.616,04 euros e un prazo de execución de 27 meses.
Segundo o prego de bases do contrato, os prazos de execución son os seguintes:
-Documento inicial de bases: 2 meses
-Documento inicial: 4 meses
-Versión final: 6 meses

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
. Cando ten previsto o Goberno galego presentar o informe de avaliación final do
Plan de Seguridade Viaria 2016-2020?
. Que valoración fai o Goberno galego dos datos de sinistralidade viaria e
mortalidade nas estradas do ano 2020?
. Que previsións ten o Goberno galego para a aprobación e entrada en vigor do
novo Plan de Seguridade Viaria 2021-2025?
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. Canto ten previsto o Goberno galego enviar ao Parlamento, para o debate e
aprobación, o novo Plan de seguridade viaria 2021-2025?

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Luis Bará Torres
Paulo Ríos Santomé
Alexandra Fernández Gómez
Deputados e deputada do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Mercedes Queixas Zas, Paulo Ríos Santomé e Alexandra
Fernández Gómez, 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 estratexia
galega de infraestrutura verde.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado 13 de xullo de 2021 publicouse no BOE a Estratexia Estatal de
Infraestrutura Verde e da Conectividade e Restauración Ecolóxicas, un instrumento
previsto na Estratexia da UE sobre Biodiversidade e na Lei estatal de patrimonio natural
e diversidade (modificación de 2015). A Estratexia estatal prevé que no prazo máximo
de tres anos a contar desde a súa aprobación, as comunidades autónomas aproben as
correspondentes Estratexias de Infraestrutura Verde e da Conectividade e Restauración
Ecolóxicas.
O pleno do parlamento galego do 13 de decembro de 2016 aprobou unha
proposición non de lei do grupo popular, co engadido de emendas do grupo do BNG, na
que se instaba á Xunta ao “desenvolvemento dunha Estratexia de infraestrutura verde
CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
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que cree unha rede de espazos naturais e seminaturais deseñada e xestionada para
protexer a biodiversidade, proporcionar servizos ecosistémicos e incrementar a
resiliencia dos ecosistemas”.
En cumprimento deste mandato, a consellaría de medio ambiente iniciou en
2017 un proceso de traballo para a elaboración da Estratexia. Con esta finalidade,
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asinouse un convenio con diferentes entidades e institucións, entre elas as universidades
da Coruña e Santiago, con un investimento de 320.000 euros. En outubro de 2017 a
conselleira Beatriz Mato anunciou que a primeira Infraestrutura Verde de Galiza sería
realidade a finais de 2018.
En paralelo asinouse un convenio coa Fundación Juana de Vega, a ADR
Mariñas-Betanzos e o Instituto Tecnolóxico de Galicia para deseñar a Estratexia de
Infraestrutura Verde da Área da Coruña (2017-2018), iniciativa que contou con un
orzamento de 180.000 euros.
Como é habitual na estratexia de propaganda da Xunta, daquela anunciouse a
Infraestrutura Verde da área da Coruña como “un proxecto pioneiro en Galicia que pode
asentar as bases metodolóxicas para outras zonas da comunidade”.
Segundo se desprende da consulta da web da Xunta e das webs das entidades
participantes, nos anos 2017 e 2018 desenvolvéronse diversas xornadas de traballo mais
nunca chegou a presentarse publicamente ningún documento acorde cos obxectivos e
orzamentos aprobados.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
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. Cales foron os resultados dos procesos iniciados en 2017 para a elaboración da
Estratexia de infraestrutura Verde de Galiza e da Estratexia de infraestrutura verde da
área da Coruña?
. Cal foi o custo económico do proceso de estudo e elaboración desas propostas e
que empresas e entidades os levaron a cabo?
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. Por que non se concluíron os traballos iniciados?
. Comparte o goberno galego que a non aprobación e aplicación desas propostas,
ou a non atención ás súas recomendacións e liñas de actuación, poden ter graves
consecuencias para a perda de biodiversidade e da conectividade ecolóxica?

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2022

Asdo.: Luis Bará Torres
Mercedes Queixas Zas
Paulo Ríos Santomé
Alexandra Fernández Gómez
Deputados e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 03/01/2022 13:23:39
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Mercedes Queixas Zas na data 03/01/2022 13:23:42

Paulo Ríos Santomé na data 03/01/2022 13:23:53

Alexandra Fernández Gómez na data 03/01/2022 13:24:00
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Paulo Ríos Santomé e Alexandra Fernández Gómez,
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 o grao de cumprimento da Lei de Garantía do
Abastecemento.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 10 de xaneiro de 2020 publicouse no DOG a Lei 9/2019 de Medidas de
Garantía do Abastecemento nos episodios de seca e nas situacións de risco sanitario,
unha norma que nas disposicións adicionais prevé diversas obrigas para administracións
públicas, persoas titulares de redes de abastecemento, empresas privadas, e usos non
domésticos da auga.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
. Cal é o grao de cumprimento das obrigas establecidas na lei de garantía do
CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
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abastecemento nos episodios de seca e nas situacións de risco sanitario en relación coas
seguintes cuestións?
-Auditorías e plans de actuacións sobre as perdas de auga nas redes de
abastecemento realizados polas administracións públicas responsábeis dos
sistemas de abastecemento á poboación.
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-Cumprimento da obriga de instalación de contadores homologados de
medición do consumo de auga por parte das persoas titulares de redes de
abastecemento.
-Medidas adoptadas por persoas titulares de redes de abastecemento ara
garantir que as perdas de auga nas redes de abastecemento se sitúen como
máximo no vinte por cento da auga captada.
-Auditoría e plans de actuacións sobre as perdas nas redes de
abastecemento realizados por parte de empresas privadas.
-Adaptación a esta lei do Plan de seca da demarcación hidrográfica
Galicia Costa.
-Gravame nos usos non domésticos da auga.
.Como avalía a Xunta a situación das traídas de augas veciñais e as actuacións
que deberían realizar para o cumprimento desta norma?
.Ten previsto o goberno galego aplicar medidas sancionadoras, no caso de
incumprimento das actuacións e prazos previstos na lei?
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.Ten previsto a Xunta pechar a negociación do Pacto Local da Auga?

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Alexandra Fernández Gómez na data 03/01/2022 13:24:58

Paulo Ríos Santomé na data 03/01/2022 13:25:02
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Xosé Luis Bará Torres na data 03/01/2022 13:25:07
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Rosana Pérez Fernández 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 2ª, sobre o sistema de xestión de residuos de Lousame.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No pasado mes de outubro, a directora xeral de Calidade ambiental,
Sostibilidade e Cambio climático da Xunta de Galiza enviou unha carta á
mancomunidade Serra do Barbanza advertindo do incumprimento da normativa de
residuos.
Neste escrito faise referencia á memoria da actividade do complexo
medioambiental de Lousame correspondente a 2020 e dise textualmente:
“o modelo de xestión de residuos da Mancomunidade está moi lonxe de acadar
estes obxectivos, xa que a porcentaxe de depósito en vertedoiro é dun 66,1% e a
porcentaxe de reciclado é moi baixa e alonxada do obxectivo comunitario (31,4% fronte
ao 54%)”.
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Non se ten en conta nesta referencia a situación extraordinaria que se viviu no
ano 2020 como consecuencia da COVID 19, que limitou durante semanas o
funcionamento das instalacións da planta de Lousame. E ocúltase que os datos de
reciclaxe do sistema do Barbanza son significativamente mellores que os de SOGAMA.
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Noutra parte do escrito faise referencia ao proxecto de lei básica de residuos (en
trámite parlamentario), e á previsión recollida neste de implantación dun imposto ao
depósito en vertedoiro.
Ademais, mencionáse e adxúntase a “Nota interpretativa sobre si el modelo de
recogida húmedo-seco cumple con las obligaciones de recogida separada a los efectos
de la normativa comunitaria y nacional sobre residuos” da Subdirección General de
Economía circular do Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,
un documento que nas súas conclusións recoñece que non ten carácter vinculante.
Con este escrito enviado á mancomunidade, a Xunta vén de facer un “díxolle o
pote ao caldeiro” de libro. No BNG non temos coñecemento de que a directora xeral de
Calidade Ambiental enviase un escrito semellante aos concellos adheridos ao sistema
SOGAMA, que incumpre dunha maneira moito máis evidente e alarmante as obrigas da
normativa estatal e comunitaria e que se verá afectado dun xeito moito máis importante
pola entrada en vigor de impostos aos tratamentos finalistas que son a razón de ser de
SOGAMA: a incineración e o depósito en vertedoiro. Modalidades que segundo a
última memoria coñecida desta sociedade participada pola Xunta e Naturgy é o destino
de máis do 85% dos residuos que se reciben en Cerceda.
Tampouco temos constancia de que a directora xeral se dirixe no mesmo ton ao
presidente de SOGAMA para advertilo da necesidade de “realizar as accións necesarias
para estar en condicións de cumprir o estipulado na normativa comunitaria, estatal e
CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
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autonómica”.
Todo parece indicar que estamos ante un novo episodio de parcialidade, de
deslealdade e de chantaxe por parte da Xunta ás entidades locais que apostan por
sistemas alternativos a SOGAMA. Un novo capítulo da operación de acoso e derrubo
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por parte do goberno galego contra o sistema de xestión de residuos da mancomunidade
serra do Barbanza, unha estratexia encamiñada a boicotear os intentos de darlle
continuidade a este proxecto que no seu día foi pioneiro e que coa necesaria
reorientación do seu funcionamento é unha alternativa perfectamente válida e podería
mesmo recibir os residuos de máis concellos da súa área de influencia. Con esta
actuación irresponsábel, a Xunta pretende pechar un dos principais centros de emprego
da comarca, que dá traballo a máis de 150 persoas, na maior parte mulleres.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
. Por que razón a Xunta advirte á mancomunidade Serra do Barbanza do
incumprimento da normativa de residuos e non fai o mesmo cos concellos adheridos a
SOGAMA?
. Vai o goberno galego dirixirse a SOGAMA para advertila do incumprimento
da normativa europea de residuos e instala a tomar as medidas necesarias para acadar o
obxectivos fixados na normativa europea e estatal?
. Por que a Xunta pon en risco a continuidade dun proxecto que dá traballo a
máis de 150 persoas, na maior parte mulleres?
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. Ten previsto a Xunta cesar a campaña de acoso e derrubo e cooperar coa
mancomunidade serra do Barbanza para garantir a continuidade e mellora do sistema de
xestión de residuos do complexo de Lousame?
. Vai o goberno galego dirixirse a SOGAMA para instala a cumprir a normativa
europea de residuos?
3
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Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2022

Asdo.: Luis Bará Torres
Rosana Pérez Fernández
Iria Carreira Pazos
Deputado e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 03/01/2022 13:26:04

Rosana Pérez Fernández na data 03/01/2022 13:26:07
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Iria Carreira Pazos na data 03/01/2022 13:26:16
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Aira Díaz, Olalla Rodil Fernández, María González Albert e Xosé
Luis Rivas Cruz, deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 7ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Segundo a normativa vixente o desfrute e aproveitamento dos montes veciñais
correspóndelle en exclusividade

ás persoas comuneiras, veciños e veciñas da

correspondente parroquia. Esta normativa tamén permite os aproveitamentos gandeiros
e forestais individualizados. O tempo da cesión para estes aproveitamentos
individualizados é de 11 anos para os aproveitamentos gandeiros e o tempo de corta da
especie para os aproveitamentos forestais.
Debemos explicar por unha banda que a condicionalidade dos 11 anos de uso
vén dada pola necesidade de garantir o uso comunal dos montes veciñais, e impedir a
identificación dunha determinada parcela cun determinado veciño, por outra debemos
sinalar que o uso forestal do monte ten as salvedades que recolle a Lei 2/2017 que no
seu artigo 56 engade unha DT decimoquinta á lei 7/2012. Esta modificación no seu
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punto 1 recolle que se poderán considerar persoas titulares dos aproveitamentos
forestais, por unha soa vez, aqueles individuos que, antes da entrada en vigor desta lei
tiveran plantado parcelas ubicadas dentro de Montes Veciñais en Man común de
maneira pública, pacífica e non interrompida. No seu punto 3 matiza, que en ningún
caso se poderán regularizar aproveitamentos individuais.... cando as plantacións se
fagan despois da entrada en vigor desta lei.
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A comunidade de montes pode volver a facer un novo reparto individualizado
dos aproveitamentos dos montes veciñais, pero neste novo reparto os beneficiarios/as
non poden aproveitar a superficie que antes aproveitaron. É polo tanto o aproveitamento
individual un dereito condicionado aos requisitos anteditos, nomeadamente o forestal.
Debemos sinalar tamén que a titularidade do monte é da comunidade de montes e en
ningún caso é particular.
Na CMVEC de Vilaxuste no Concello de Portomarín estanse a dar unha serie de
irregularidades na xestión da comunidade que conculcan estes dereitos dos
comuneiros/as que teñen na gandería o seu medio de vida. Unha delas é a perpetuación
dos aproveitamentos individuais na mesma superficie, máxime cando estas sexan
aproveitadas actualmente para ser forestadas, algo a todas luces ilegal como xa
manifestamos.
Outra delas son as solicitudes para cortar madeira e as declaracións responsables
para facer o aproveitamento que deben ir a nome da comunidade de montes e non a
título particular. Nembargantes, o servizo de montes de Lugo ,autoriza as cortas de
madeira tanto si son solicitadas pola comunidade de montes ,como as solicitadas polos
beneficiarios individuais .

Por todo o anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para
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resposta oral na Comisión 7ª:
É coñecedora a Consellería do Medio Rural deste funcionamento irregular da
comunidade de montes antes citada? .
Ten pensado a Consellería, tomar algunha medida para corrixir este
funcionamento non axustado a lei?
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Non seria acaído que o servizo de montes de Lugo, sentara nunha mesa á xunta
reitora da comunidade e aos veciños/as comuneiros/as gandeiros/a e entre todos acadar
unha solución que beneficiara a todos?
Coñece a Conselleira do Medio Rural que este aproveitamento individualizado
non se axusta a lei?
Vai a Consellería do Medio Rural intervir para que estes aproveitamentos
individualizados se levasen adiante conforme á lei ?.
Nos últimos cinco anos ,o servizo de montes de Lugo, cantas cortas de madeira
autorizou solicitadas pola comunidade de montes e cantas solicitadas polos
beneficiarios individuais?
No suposto que houbese cortas autorizadas a beneficiarios individuais, en que se
baseou o servizo de montes de Lugo, para autorizar tales cortas de madeira?

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2022

Asdo.: Carmen Aira Díaz
Olalla Rodil Fernández
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Maria González Albert
Xosé Luis Rivas Cruz
Deputadas e deputado do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

María del Carmen Aira Díaz na data 03/01/2022 13:40:06

Olalla Rodil Fernández na data 03/01/2022 13:40:18

María González Albert na data 03/01/2022 13:40:24
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Xosé Luis Rivas Cruz na data 03/01/2022 13:40:30
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Aira Díaz, María González Albert e Xosé Luis Rivas Cruz,
deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 7ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Recentemente Europa mudou a súa definición de territorio despoboado o que
supón un reforzo económico para estas zonas máis castigadas demograficamente. Esta
definición recolle que un territorio despoboado é unha provincia, unha comarca ou un
concello cunha densidade de poboación por baixo de 12,5 habitantes/Km2 ou cun
descenso interanual do 1% na súa poboación entre o 2007 e o 2017. Isto podería
beneficiar a 185 concellos galegos, que poderían acceder a unha liña de axudas no
próximo marco financeiro comunitario que vai ata o 2027.
Ao tempo desta "boa nova" podemos ler outras como que o despoboamento
nunca se tratou con rigor na Galiza e que non se executaron unha importante parte dos
fondos Feder que poderían ir destinados á paliar a despoboación, tanto como o 48%
destes fondos. Tampouco se executaron tódolos fondos dedicados á fixación de
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poboación como se pode ver no grao de execución destas partidas no Agader, quedando
o 30% sen executar no ano 2020. Todo o cal indica unha falta evidente de planificación.
Ninguén pode negar a caída da poboación no oriente e no interior galego, o
interior das provincias de Lugo e Ourense teñen cada vez menos poboación e esta ten
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unha media de idade elevadísima, de modo que non é infrecuente que máis do 50% da
poboación teña por riba dos 65 anos.
Isto unido a unha perda de servizos nestas zonas que vai en caída libre chega a
levalas á inviabilidade para que as persoas mozas se queden ou asenten nelas e as
persoas maiores se manteñan habitándoas.
O dobre discurso do goberno galego que teoricamente pula por fixar poboación
con ideas como o fracasado intento de facilitar vivendas para aluguer da consellería de
medio ambiente, ou as aldeas modelo da consellería de medio rural, que a pesares de
figurar como unha medida estrela de dinamización do rural son de facto un fracaso, isto
demóstrao a falta de transparencia nos datos dos resultados das que xa están en
funcionamento e no canto de que o goberno se pare para a reflexión esta idea continúase
con fuxida cara adiante coa promoción das aldeas intelixentes, o que supón enterrar
fondos nestes lugares, mentres as aldeas vivas carecen ao completo destes servizos.
Todo isto supón que grandes investimentos destinados a grandes ideas que
perden sentido máis alá dun mero feito promocional, pensamos que pequenos
investimentos destinados a pequenas boas ideas achegadas á poboación podería salvar
pouco a pouco a perda de poboación no rural da Galiza interior.
Dá a impresión que a chegada de fondos europeos nubla a vista do goberno da
Xunta de Galiza que llos vai entregar as grandes empresas que xa teñen grandes
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ganancias mentres igual o máis efectivo é achegar as axudas ás persoas que están
dispostas a apostar polo rural como medio de vida e non como fonte exclusiva de
recursos.
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Por todo o anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para
resposta oral na Comisión 7ª:
. Considera o goberno da Xunta que hai que tomar medidas para que concellos
que non están incluídos na definición de territorio despoboado reciban axudas propias
para evitar que caian nunha despoboación inevitable?
. Vai a Xunta catalogar os concellos que casen coa definición de territorio
despoboado e polo tanto susceptibles de recibir axudas para captar poboación para así
solicitalas e permitir a súa recuperación demográfica?
. Cales son estes concellos?
. Como é que a Xunta de Galiza non ten un plan estratéxico para evitar a
despoboación no interior das provincias de Lugo e Ourense, dentro da multitude destes
plans cos que conta?
. Cal é pois a planficación coa que contan para facilitar que as aldeas vivas teñan
comunicacións terrestres, conectividade, fincas urbanas sen maleza, saneamento... que
animen á xuventude a fixar nelas a súa residencia?
. Que plans teñen para o arraigo das poucas crianzas nadas no rural?
. Como van garantir os servizos básicos como a sanidade, o ensino ou os
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servizos sociais en igualdade de condicións coas zonas urbanas?

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Carmen Aira Díaz
Maria González Albert
Xosé Luis Rivas Cruz
Deputadas e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Rivas Cruz na data 03/01/2022 13:41:46
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Aira Díaz, María González Albert e Xosé Luis Rivas Cruz,
deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 7ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
É esta a terceira iniciativa da serie relativa ao desenvolvemento rural, xa que
dende o BNG consideramos imprescindible aproveitar tódolos recursos para darlle un
pulo real ao rural, para fixar poboación nel, para que permaneza vivo e non quede como
un mero exotismo.
O rural non só consiste en explotacións relacionadas coas actividades do sector
agropecuario e as súas manufacturas en tódalas súas diversidades, que son
extremadamente importantes pero non o son todo.
É importante achegar o rural ás cidades poñéndoo en valor para que
efectivamente se considere unha reserva de biodiversidade que garanta a pervivencia do
planeta e polo tanto a propia existencia do ser humano con saúde.
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Quizá non sexa no noso territorio no que máis intensamente se percibe o cambio
climático, pero si que é certo que cada vez os recursos hídricos son menores e as pragas
e enfermidades da nosa vexetación son máis numerosas, afectan a numerosas árbores
autóctonas, como son por exemplo as novas enfermidades e pragas que invaden os
nosos soutos de castiñeiros.
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Tamén vemos que a microfauna está desaparecendo, especies anfibias, reptís,
aves, quirópteros e outras que minguan en entornos rurais, nin que dicir ten nos urbanos
ou periurbanos.
Este momento é óptimo para a utilización dos fondos precisos en darlle un pulo
ao medio rural por ser o garante do mantemento das boas condicións climáticas, pero
tamén para fortalecelo para que se fixe poboación e outra que acuda poida quedarse nel
para un futuro.

É por tanto imprescindible a diversificación económica no desenvolvemento
rural, e por todo o anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para
resposta oral na Comisión 7ª:
. Van vostedes procurar unha planificación integral sobre o desenvolvemento
rural e pular a diversificación económica no rural que permita fixar poboación de xeito
inmediato pero tamén a medio prazo?
. Valoran vostedes como positivo axudar á

incorporación ao rural galego

actividades relacionadas coa promoción da biodiversidade, cambio climático ou
ecoturismo?
. Consideran que as sinerxias que se puideran crear entre as anteditas actividades
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e o sector agrario sería positivo para a comercialización dos produtos agrarios, e de ser
así, como pensan fomentar estas sinerxias?
. Van apostar pola implantación das empresas de servizos relacionadas cos
coidados á infancia e/ou ás persoas maiores?
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Asdo.: Carmen Aira Díaz
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, María González Albert e Carmen Aira Díaz,
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 7ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
...“A empresa norueguesa ERIMSA pretende levar a cabo

proxectos de

extracción de seixo nos concellos de Frades, Mesía, Oroso e Ordes.
Nestes momentos están en fase de exposición pública un proxecto extractivo na
parroquia de Xanceda (Mesía), e tres permisos de investigación que afectarían aos
concellos de Frades, Oroso e Ordes.
Estamos a falar dunha superficie de 6.721Has. de terras agropecuarias, na súa
meirande parte, de primeira calidade, que sustentan case duascentas granxas das cales
o 90% son de leite que dan ocupación directa arredor de cincocentas persoas.
O perigo real deste tipo de explotacións mineiras e a tenor do ocorrido noutras
parroquias xa prospectadas e explotadas é o carácter irreversible, ou no mellor dos
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casos, custosa recuperación, en tempo e medios, da fertilidade das terras afectadas.
Estamos a falar de terras agrarias que sufriron proxectos de concentración
onde se investiron diñeiros do erario público na súa mellora e que se ven ameazados
recibindo un lucro por hectárea exiguo.
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Estes proxectos supoñen un pequeno molete de pan para hoxe e fame callada
para mañá ao deixar a terras en situación de aridez case permanente...”
Así rezaba o argumentario principal dunha das preguntas parlamentarias
rexistradas en 2017 e respostada unha delas en Comisión polo Dtor. Xeral señor Pérez
Dubois quen, en nome do goberno galego, exhibiu un informe desfavorable da
Dirección Xeral de Agricultura co que se daba como practicamente denegada a DIA do
proxecto mineiro en cuestión.
Mais na Declaración de Impacto Ambiental do Proxecto de Explotación da
Concesión Derivada XANCEDA N~ 7138 nos concellos de

FRADES e MESIA (A

CORUÑA), promovido por ERIMSA. 2016/0201, aparece mencionado un segundo
informe emitido pola xa citada Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias
Alimentarias nas que muda de opinión e pasa a ser favorable ao proxecto con
condicións. Este segundo informe radicalmente contraposto ao anteriormente emitido
suscitaba as alarmas na comarca e motivaba a seguinte pregunta feita na Comisión 7ª ao
sr. Director Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Alimentarias:
--Que razóns ou presións levan á Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e
Industrias Alimentarias a cambiar de criterio neste segundo informe a que alude a DIA
?
Na súa resposta xustificábase que a positividade deste segundo informe era a
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unha actividade mineira parcial, de común acordo entre a empresa e os propietarios, non
incluía as terras adicadas a produción ecolóxica e seguía negando o dereito a
expropiación por parte da empresa.
E neste mes de novembro, unha outra vez, a Consellaría de Medio Ambiente vén
de autorizar á empresa Erimsa a extraer seixo de silicio en 1.160 has. agrícolas no
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concello de Frades polo procedemento de peneirado da terra coa condición de existir
acordo cos propietarios e devolvérllelas aptas novamente para uso agrícola.
O concello de Frades foi e máis é exemplo de desenvolvemento gandeiro cunha
cabana de vacún lácteo considerable e cunha estrutura da propiedade que contou con
concentracións parcelarias desde antes dos 80 do século pasado.
Calquera técnico en edafoloxía e en produción agrícola sabe, e así o afirman,
que o proceso extractivo do croio de silicio, a unha fondura media dun a dous metros,
desestrutura o solo afectando gravemente a súa fertilidade facendo o proceso
irreversible.
Esta actividade, segundo a empresa, supoñerá 8 novos postos de traballo, claro
que se pode contra argumentar preguntando cantos postos de traballo e canta riqueza
sostible xeran 1.160 has. de terreo de alto rendemento agrario.
Porque do que falamos é de terras altamente produtivas e que son tamén o
resultado de investimentos públicos en concentracións parcelarias, melloras, PAC... que
tras os procesos extractivos quedarían anulados. E falamos do deterioro produtivo e
ambiental de 11,6 Km2 sobre unha superficie total do concello de 81 incluído monte,
zonas improdutivas...
Somos conscientes de que hai un crecente desánimo na actividade agrogandeira
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dalgunhas explotacións que non ven claro o seu futuro debido á incerta situación do
sector lácteo e á falta de sucesión e continuidade nalgúns casos. Mais iso non é
argumento para derramar permanentemente SAU de alto rendemento agrícola
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 7ª :
. Que razóns ou presións levan á Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e
Industrias Alimentarias a non intervir en defensa da SAU ameazada pola actividade
extractiva da empresa Erimsa no concello de Frades?
. Cal é a razón pola que en Frades si e na Terra Chá non?
. Cal é a razón pola que desde a Consellaría do Medio Rural se permite que
1.160 hectáreas perdan unha boa parte da súa fertilidade logo dos moitos cartos que a
administración investiu ?

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Rivas Cruz na data 03/01/2022 13:49:16
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María González Albert na data 03/01/2022 13:49:19
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, María González Albert e Carmen Aira Díaz,
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 7ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Afirmar que os modelos de explotación bovina, tanto en lácteo coma en carne,
en extensivo ou en intensivo, de Galiza difiren radicalmente dos habituais no resto do
estado sería unha verdade de Perogrullo.
O borrador do “RD polo que se establecen normas básicas de ordenación das
explotacións bovinas” é unha vez máis a demostración do escaso peso político dos
sectores produtivos do vacún galego pese a ser o 45% da produción láctea e ostentar
desde sempre a sona da mellor carne de vacún do estado.
Unha vez máis constatamos que desde o goberno español na hora de facer leis
non se contempla a realidade diferenciada dos sectores produtivos de Galicia que no
caso que nos ocupa debera ser prioritaria polo seu peso produtivo, económico e
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ocupacional.
O goberno da Xunta de Galiza, unha vez máis, amosa neste eido a súa febleza e
submisión fronte aos ditados de Madrid e pouco interese polo rural de Galicia e o seu
futuro. O incuestionable peso económico e produtivo do lácteo e cárnico do bovino
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galego non se corresponde co escaso peso político que o PP lle dá tanto nos foros
españois coma europeos.
Velaí neste proxecto de Real Decreto unha mostra máis nun articulado que
colide frontalmente coa realidade da actividade bovina nos seus diferentes aspectos en
Galicia. Vexamos algúns exemplos:
ARTIGO 4.Apartado 1
Coa fin de reducir o risco de difusión de enfermidades infecto contaxiosas no
gando bovino, deberase respectar unha distancia mínima de 500 metros das
explotacións de bovino xa existentes, con respecto a calquera outro establecemento ou
instalación que poida representar un risco hixiénico-sanitario, e cos cascos urbanos. A
estes efectos, entenderanse incluídas as plantas de transformación de subprodutos de
orixe animal non destinados ao consumo humano de categorías 1 y 2, os matadoiros de
bovino, os vertedoiros, os almacéns de estercos, xurros ou de lamas de depuradoras, as
depuradoras de auga, calquera outra instalación onde se manteñan animais
epidemiolóxicamente relacionados, os seus cadáveres ou partes destes.
Estamos diante dunha invasión de competencias pois a propia Lei do Solo de
Galicia establece que a distancia mínima entre novas explotacións a unha vivenda ou a
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un núcleo de poboación é de 100m e a distancia de ampliacións de explotacións xa
existentes será a que marque o planeamento municipal respecto de colindantes.
Sería ben tamén definir o que se considera casco urbano e diferencialo
claramente dos núcleos rurais galegos.
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No aspecto sanitario será ben lembrarlle ó ministerio que as nosas explotacións
están controladas sanitariamente e que a nosa comunidade foi declarada hai pouco libre
de tuberculose polo que se ve totalmente innecesario gardar as distancias que se marcan
no borrador.
Desde sempre as nosas explotacións están próximas á vivenda familiar nos
núcleos rurais e aldeas, e o manexo destes animais necesita da proximidade que
favorece o traballo e a atención que se lles presta. Falamos dunha maioría de pequenas e
medianas explotacións de corte familiar dependentes dunha máis que aceptable base
territorial en proximidade.
ARTIGO 18
Apartado 3
Sen prexuízo do que establece o apartado anterior, a autoridade competente
poderá conceder unha autorización de ampliación ás explotacións debidamente
autorizadas e inscritas no Rexistro de explotacións de gando bovino con anterioridade
á entrada en vigor do presente real decreto, aínda que non cumpran coas condicións
sobre ubicación e afastamento sanitario que establece o artigo 4, sempre que non
implique unha redución das distancias existentes cos establecementos ou instalacións
que poidan constituír unha fonte de contaxio ou os cascos urbanos.
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Esta última parte do apartado impediría a ampliación da meirande parte das
explotacións de Galicia por estaren tradicionalmente achegadas entre si e próximas ás
vivendas dos titulares. Comprometería gravemente a súa viabilidade e continuidade e
reduciría drasticamente o emprendemento e a incorporación de xente moza á actividade
gandeira.
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Non son estes os únicos aspectos do articulado que deixan claro que para a
redacción deste borrador non se tivo en conta a realidade gandeira deste noso País
sendo, repetimos unha vez máis, grave este feito por tratarse da comunidade autónoma
gandeira por excelencia.
Trátase dunha normativa de corte plenamente centralista e uniformizadora que
invade competencias. A normativa, a pesar de recoller unha serie de esixencias e
requisitos de funcionamento nas explotacións de vacún, non establece unha
diferenciación clara e concreta entre as granxas de intensivo e as de pastoreo en
extensivo con equipamentos, manexo e mesmo xestión dos animais claramente
diferentes nestes dous tipos de explotacións. Tampouco diferencia entre os criadeiros,
cebadeiros, as granxas de carne ou as produtoras de leite.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral na Comisión
7ª :
Que xestións e presións leva feitas o goberno galego para facer valer a realidade
das explotacións de bovino a respecto do borrador do Proxecto de Real Decreto “polo
que se establecen normas básicas de ordenación das explotacións bovinas” que está a
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elaborar o MAPAMA?

Santiago de Compostela, 03 de xaneiro de 2021

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
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María González Albert
Carmen Aira Díaz
Deputado e deputadas do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
Ramón Fernández Alfonzo, Daniel Castro García, Mercedes Queixas Zas e
Manuel Lourenzo Sobral, deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto nos artigos 152 e 98 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 4ª polo trámite de urxencia, sobre a supresión da ESA no IES Concepción
Arenal do concello de Ferrol.

XUSTIFICACIÓN DA URXENCIA
A urxencia vén motivada pola contestación social diante da decisión da
Consellaría de eliminar unha oferta formativa que ven impartíndose desde hai 50 anos
na cidade.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No transcurso de esta semana, e xa unha vez iniciado o curso, a Consellaría de
Educación ven de comunicar o “traslado” da educación secundaria para adultos (ESA)
que ven impartíndose no IES Concepción Arenal á EPAU de Caranza.
Esta decisión contravén a normativa de aplicación, que fixa en 15 as persoas
matriculadas necesarias para impartir esa modalidade de ensino, existindo no momento
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no que se comunica a decisión un número amplamente superior, que ademais,
historicamente, medra unha vez avanza o curso.
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Esta modalidade de ensino, coñecida en Ferrol como “o nocturno”, leva
impartíndose no centro Concepción Arenal desde hai 50 anos, sendo sempre moi
demandada.
A decisión do traslado en realidade significa a supresión da modalidade, porque
ademais de cambiar o centro de ensino, elimina o horario de 18h a 22h.
O traslado de centro xa supón un prexuízo en si mesmo, xa que o Concepción
Arenal está cabo da Estación de autobuses, o que facilita a matricula de moitas persoas
de diferentes lugares da comarca.
A supresión do horario “nocturno” implica a retirada dun servizo moi específico
e amplamente demandado por colectivos de persoas que teñen que compatibilizar
traballo e/ou obrigas familiares cos estudos.

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª polo trámite de urxencia:
1. Que consideracións tivo en conta a Consellaría de educación para tomar a
decisión de trasladar a ESA do Concello de Ferrol?
2. Considera a Xunta de Galiza que o centro de Caranza está mellor comunicado
que o Concepción Arenal e polo tanto facilitará as matriculacións? Non é a situación un
criterio importante á hora de situar un centro de ensino? Non será un problema engadido
para as persoas das zonas rurais da comarca de Ferrol?
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3. Que valoración fai a Xunta de Galiza do horario nocturno como oferta para as
persoas que non poden asistir en outro horario? Non é discriminatorio que as persoas
con obrigas laborais e/ou familiares carezan de oferta formativa oficial e regulada?
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4. Como é posíbel que unha decisión coma esta se tome unha vez iniciado o
curso? Non representa un desprezo do traballo realizado polo equipo directivo previo ao
inicio de curso para organizar horarios, espazos e equipos?
5. Como cre a Xunta que afectará esta decisión ás persoas que estaban
matriculadas? Como podería evitar os prexuízos causados?

Santiago de Compostela, 4 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 04/01/2022 09:23:29
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Daniel Castro García na data 04/01/2022 09:23:33

Mercedes Queixas Zas na data 04/01/2022 09:23:44

Ramón Fernández Alfonzo na data 04/01/2022 09:23:54
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Ramón Fernández Alfonzo e Daniel Pérez López,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 3ª, 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
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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 estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 3ª :
. Que avaliación fai a Xunta de Galiza das medidas fiscais aplicadas no ámbito
do seu autogoberno no pasado exercicio da renda?
. Considera que axudaron a paliar as desigualdades sociais e o impacto da
pandemia?
. Que medidas prevé para a declaración respecto do ano 2021 e adaptarse ao
contexto social e económico da covid-19?
. Vai exercer o goberno galego a súa capacidade de autogoberno en materia
fiscal para axudar aos colectivos afectados por ERTE, desemprego e contratos precarios
que se ven prexudicados polos limiares que esixen a declaración da renda?
. Vai demandar o goberno galego máis capacidade normativa ao goberno do
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Estado?
. Vai demandar ao goberno do Estado medidas concretas para a realización do
próximo exercicio da renda? En que termos?
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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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 04/01/2022 10:17:02

Ramón Fernández Alfonzo na data 04/01/2022 10:17:06
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Daniel Pérez López na data 04/01/2022 10:17:16
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Ramón Fernández Alfonzo e Daniel Pérez López,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 3ª, 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
profunda crise industrial que vive Galiza observamos como malia non ter xerado nunca
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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.
Así mesmo, vemos como diferentes informes, como os elaborados polo
Observatorio eólico da Vigo, alertan do reducido retorno para persoas e comunidades
1
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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 estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 3ª :
. Como valora o goberno galego o insuficiente retorno económico que ten a
xeración líder de eólica de Galiza?
. Como valora o goberno galego o fracaso do canon eólico?
. Como valora o goberno galego o retorno económico para a cidadanía do papel
de produtora eólica de Galiza?
. Como valora o goberno galego a destrución de postos de traballo e
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deslocalización de empresas como Vestas ou Siemens Gamesa?
. Como explica o goberno galego que malia ser líder Galiza en xeración de
enerxía eólica isto non supoña un retorno económico directo en materia de
industrialización, emprego e recursos económicos?
. Vai rectificar e impulsar medidas de participación pública?
2
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. Vai impulsar un novo marco normativo para a enerxía eólica?

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 04/01/2022 11:17:10

Ramón Fernández Alfonzo na data 04/01/2022 11:17:14
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Daniel Pérez López na data 04/01/2022 11:17:22
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Ramón Fernández
Alfonzo e Daniel Pérez López, deputada e deputados do Grupo Parlamentar do
Bloque Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no Regulamento da

Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 3ª, 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
goberno central estaba a incorrer e o propio Parlamento Galego pronunciouse

CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
REXISTRO-uTnXntibD-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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
Galiza avanzaba en sede parlamentar novamente, en palabras de Valeriano Martínez,
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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
ampla experiencia na que o diálogo co goberno central non funcionou, como foi o caso
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do IVE de 2017, e foi preciso recorrer á vía xudicial.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 3ª :
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. Cal é o resultado das negociacións da Xunta co Estado para facer respectar o
desenvolvemento propio do dereito civil galego respecto dos pactos sucesorios?
. Prevé o goberno galego un resultado satisfactorio?
. De non ser así, xa tomou ou prevé tomar medidas xudiciais? Cales e en que
datas?
. Que medidas está a impulsar o goberno galego para defender o autogoberno
económico e financeiro do noso país?

Santiago de Compostela, 4 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 04/01/2022 11:40:01

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 04/01/2022 11:40:04

3

98268

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

Ramón Fernández Alfonzo na data 04/01/2022 11:40:12

CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
REXISTRO-uTnXntibD-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Daniel Pérez López na data 04/01/2022 11:40:21
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Á Mesa do Parlamento
Paloma Castro Rey e Pablo Arangüena Fernández, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 1.ª, Institucional, de
Administración Xeral, Xustiza e Interior.
O Fiscal Superior de Galicia, deu conta na súa recente intervención no
Parlamento de Galicia, do aumento da criminalidade informática en Galicia ata
acadar datos moi preocupantes cun aumento do 135 % dos procedementos
xudiciais abertos no ano 2020, coa apertura de 1.085 procedementos por delitos
informáticos, dos que 953 (99,1 %) corresponden a estafas electrónicas.

A Fiscalía destaca neste informe o impacto das novas tecnoloxías no eido
delictivo. Por unha banda, como un medio para executar os delitos clásicos de
estafa, ameazas ou inxurias, e por outra, por propiciar novas figuras delictivas,
como o ataque a sistemas informáticos ou a interceptación de datos en
transmisión.
A pandemia do coronavirus e as restricións da mobilidade contribuíron ao
aumento de esta nova tendencia delictiva pero non podemos esquecer que a
dixitalización veu para quedarse e que irremediablemente a delincuencia
tradicional está a mudar pola informática.
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Ante isto, a cidadanía carece de ferramentas para poder protexerse, quedando
nunha clara desvantaxe fronte a estas mafias que operan a nivel internacional e
cunhas condutas enganosas cada vez máis depuradas e precisas.
Dende o Grupo Socialista entendemos que o goberno da Xunta de Galicia ten a
obriga de protexer a todos os galegos e galegas e por iso cremos que ten que levar
a cabo medidas de información que alerten á poboación ante esta realidade
crecente.
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Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Que medidas ten previsto levar a cabo o Goberno galego para protexer á
cidadanía fronte ao aumento da ciberdelincuencia?
2. Vai o goberno da Xunta propoñer ante a comisión mixta, a través dos
colexios profesionais, a elaboración de cursos de formación sobre as
distintas modalidades delictivas a través das TIC, asumindo o custo dos
mesmos?
3. Ten previsto o goberno da Xunta de Galicia desenvolver campañas
dirixidas á cidadanía que informen das diferentes modalidades da
ciberdelicuencia e alerten das condutas que poden ser sospeitosas de
estafa?

Pazo do Parlamento, 4 de xaneiro do 2022
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Asdo.: Paloma Castro Rey
Pablo Arangüena Fernández
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Paloma Castro Rey na data 04/01/2022 11:45:53
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Pablo Arangüena Fernández na data 04/01/2022 11:46:09
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Á Mesa do Parlamento
Ramón Fernández Alfonzo, Mercedes Queixas Zas e Daniel Pérez López,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 6ª, relativa á demanda dunha solución para o sector da
produción industrial de aluminio.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A cidade da Coruña segue inmersa nun proceso de desindustrialización ante o
que o goberno galego parece asistir na distancia como simple observador, botando
balóns fora, e renunciando a exercer a súas competencias, no que representa unha
dimisión de feito das súas responsabilidades de goberno.
Neste proceso salienta a crise da planta de Alu Ibérica na Coruña, cuxo persoal,
sometido por activa e por pasiva a todo tipo de tensións, está a vivir unha grave
situación laboral e persoal.
En resumo, un comportamento empresarial delituoso e unha tolerancia
gobernativa imposíbel de xustificar están a piques de consumar o peche definitivo da
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fábrica e a perda de 300 empregos industriais na comarca da Coruña.
A relación de incumprimentos empresariais é longa de reproducir, e a
cronoloxía de feitos é coñecida, aínda que a Xunta de Galiza pretenda borrarse daquelas
fotos que retrataron os acordos que están na orixe da actual situación, e que foron a
causa e a garantía necesaria para conseguir, na altura, a conformidade da parte social.
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Na actualidade o administrador xudicial vén de solicitar na Audiencia o
preconcurso, así como autorización para negociar un ERTE para todo o cadro de
persoal.
Unha vez iniciados estes trámites o desenlace pode acelerarse, e non sería de
recibo que aqueles que apadriñaron aquela solución queiran desentenderse.
Compre unha vontade decidida por parte dos gobernos para salvar a fábrica, a
comezar por unha outra actitude, por exercer un liderado proactivo na procura de socios
industriais e no deseño dun plan industrial.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 6ª :
. Coñece a Xunta de Galiza a actual situación da fábrica de Alu Ibérica a nivel
xudicial? Ten contacto coa representación do persoal ou coa nova administración da
fábrica?
. Que valoración fai da información que lle transmiten cada unha das dúas
partes?
. Por que a Xunta de Galiza veta calquera participación do goberno galego nunha
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posíbel solución industrial para a fábrica?

Santiago de Compostela, 4 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Ramón Fernández Alfonzo
Daniel Pérez López
Mercedes Queixas Zas
Deputados e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Ramón Fernández Alfonzo na data 04/01/2022 12:08:41

Daniel Pérez López na data 04/01/2022 12:08:52
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Mercedes Queixas Zas na data 04/01/2022 12:09:03
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Á Mesa do Parlamento
Paloma Castro Rey, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Pablo Arangüena
Fernández e Leticia Gallego Sanromán, deputadas e deputado pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Comisión 1.ª, Institucional, de
Administración Xeral, Xustiza.
O último informe de análise dos gastos de persoal do período 2014-2020,
cuestiona a xestión da función pública por parte do goberno da Xunta de Galicia.
O Consello de Contas advirte da falla de control na contratación de persoal da
Xunta de Galicia e as súas entidades dependentes descentralizadas.
A maiores cuestiona que os nomeamentos levados a cabo pola Xunta de Galicia
se adecúe ás regras de garantía, control e transparencia.
Dende o Grupo Parlamentario Socialista condenamos estas actitudes arbitrarias e
de abuso que son contrarias ao principio de igualdade que ten que rexer nunha
administración propia dun país democrático.
O goberno do PP non pode utilizar a súa capacidade, para designar
discrecionalmente persoal da Administración co fin de situar en distintas
posicións de poder a persoas afines ao Partido Popular de Galicia cuxo mérito
más destacable sobre o resto de candidatos sexa a súa proximidade a esa
formación.
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Como xustifica o goberno da Xunta de Galicia o informe do Consello de
Contas no que se alerta da súa arbitrariedade e falla de transparencia na
contratación de persoal da Xunta e as súas entidades dependentes
descentralizadas?
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2. Ten previsto o goberno da Xunta de Galicia establecer normas específicas
que melloren o cumprimento das regras de garantía, control e
transparencia?

3. Ten o goberno da Xunta previsto establecer normas específicas que
aumenten as esixencias en relación á publicidade das contratacións
públicas?

4. Vai o goberno da Xunta adecuar as ofertas de emprego público ás
necesidades reais da administración galega?

Pazo do Parlamento, 4 de xaneiro do 2022

Asinado dixitalmente por:
Paloma Castro Rey na data 04/01/2022 12:10:02
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 04/01/2022 12:10:10
Pablo Arangüena Fernández na data 04/01/2022 12:10:21
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María Leticia Gallego Sanromán na data 04/01/2022 12:10:33
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Noelia Otero Lago e Marina Ortega Otero,
deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia,
ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante
esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 5.ª,
Sanidade, Política Social e Emprego.
Nos últimos anos incrementouse de forma notable a demanda de
prazas públicas nas escolas infantís. A conciliación familiar e laboral
constitúe unha problemática na sociedade actual e un dos elementos
fundamentais para facilitala é a oferta de prazas públicas.
Unha vez máis a Xunta de Galicia non está a cumprir coas súas obrigas
nunha materia tan sensible como é a educación infantil. O Concello de
Vigo é o que está a asumir, moi por enriba do que lle corresponde
formalmente, o compromiso de dar resposta á s necesidades dos
vigueses e viguesas nesta materia.
Nesta cidade a última escola infantil que puxo en funcionamento a
Xunta de Galicia data do ano 2012. Neste mesmo período de tempo os
gobernos socialistas municipais da cidade de Vigo , abriron
c i n c o novas escolas infantís municipais: Navia, Mestres Goldar,
Tomás Alonso, Bouzas e Bembrive.
Ante o referido aumento da demanda de prazas públicas, e pese a
aposta do Goberno municipal polo aumento da oferta d e e s c o l a s
i n f a n t í s nos derradeiros anos, aínda resultan insuficientes.
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A Administración municipal é a única que está apostando pola conciliación
e pola creación de novas escolas infantís ofertando máis prazas que a
Xunta de Galicia, e creando novas escolas infantís par a intentar
solucionar a alta demanda dos vigueses e viguesas, algo que debería
asumir o Executivo autonómico.
A irrupción da COVID-19 a principios do ano 2020 provocou un forte
impacto sobre a economía española e da Unión Europea. O G oberno de
España despregou dende o primeiro momento un importante paquete
de medidas co fin de mitigar o impacto económico e social.
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Por iso, ponse en marcha `por parte do Executivo central o Plan de
R ecuperación, Tr ansformación e Resiliencia.
Neste contexto
aparecen os f o n d o s Next Generation EU que proporcionan unha
ocasión extraordinaria para o desenvolvemento deste plan.
O Plan de R ecuperación, Tr ansformación e Resiliencia está
fundamentado en catro eixos: transformación ecolóxica, transformación
dixital, cohesión territorial, social e igualdade de xénero. Estes catro
eixos orientan as dez políticas panca que determinan a evolución do noso
país. Unha desas dez políticas panca é "Educación e coñecemento,
formación continua e desenvolvemento de capacidades", que no seu
punto número 2 1 fala da creación de prazas no primeiro ciclo de
educación infantil de titularidade pública co fin de reducir as
desigualdades de acceso e participación asociados ao nivel
socioeconómico da familia. Outro aspecto fundamental é o papel que os
equipamentos de educación infantil xogan para facilitar a conciliación
familiar e a incorporación ao mercado laboral.
O Consello de Ministros vén de aprobar, o pasado mes de novembro, o
reparto de 670,1 millóns de euros entre as comunidades autónomas para a
creación de máis de 65.000 prazas públicas de educación infantil de 0-3
anos. A Xunta de Galicia recibirá un total de 34.845.042 millóns de
euros para a creación de 3.417 novas prazas de educación infantil entre os
anos 2021e 2023.
Dende o Concello de Vigo xa teñen iniciado todos os trámites para a
creación dunha nova escola infantil na cidade. Esta escola estará situada
na Praza da Industria e dará servizo a máis de 70 familias.
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Ante a chegada a Galicia dos fondos aprobados polo G oberno de España,
dentro do Plan de R ecuperación, Tr ansformación e Resiliencia, desde o
Grupo Parlamentario Socialista solicitamos que sexa a Xunta de Galicia a
que financie a través destes fondos a creación desta nova escola infantil na
cidade de Vigo.
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Por todo o exposto, as deputadas que asinan formulan a seguinte pregunta
para o seu debate en Comisión:
Vai a Xunta de Galicia a financiar na súa totalidade a nova escola infantil
da Praza da Industria en Vigo cos fondos que recibirá o Executivo
autonómico da nosa comunidade autónoma do Goberno de España para a
creación en Galicia de 3.417 prazas públicas de educación infantil d e
0-3 anos?
Pazo do Parlamento, 4 de xaneiro do 2022
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Noelia Otero Lago
Marina Ortega Otero
Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 04/01/2022 11:50:20
Noelia Otero Lago na data 04/01/2022 11:50:26
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Marina Ortega Otero na data 04/01/2022 11:50:41
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política
Social e Emprego.
En novembro de 2017 o Grupo Socialista no Parlamento de Galicia rexistraba
unha batería iniciativas pola preocupación existente en Vilaxoán (Vilagarcía)
sobre a perda de asistencia sanitaria en atención primaria nesta vila, debido á non
cobertura continuada da baixa do profesional facultativo que ofrecía servizo no
consultorio da localidade. Esta situación viña repetíndose de maneira cada vez
máis habitual, e os colectivos veciñais amosaban a súa preocupación pola
ineficiencia do Sergas para garantir a súa atención.
O consultorio de Vilaxoán podería, por situación xeográfica, atender a unha certa
parte do sur de Vilagarcía. Incluso durante recentes épocas, o propio goberno
local 2011-2015 formulou a proposta de que Vilagarcía podería non necesitar un
gran centro de saúde senón que Vilaxoán podería acoller un centro que atendese a
unha parte relevante da poboación vilagarciá. Isto dá idea de que a relevancia da
vila é notoria, e o consultorio que estaba sendo utilizado ata o de agora era
avaliado incluso para crecer por parte do entón goberno local, do Partido Popular.
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Dende este ano 2017 a situación non deu en mellorar de maneira sostida.
Algunhas veces existiron intencións de repoñer parcialmente a atención no
consultorio, mentres que noutras ocasións seguían sen cubrirse as ausencias do
facultativo por vacacións ou ausencias.
A chegada da pandemia provocada pola COVID motivou a desaparición do
servizo. Novamente existiu unha relevante mobilización cidadá, que dende o
Grupo Socialista se trasladou ao Parlamento de Galicia para esixir respostas ante
a nova ausencia que, sen explicación, non tiña marco temporal de regreso. A
proposta defendida na Comisión de Sanidade do Parlamento por parte do Grupo
Socialista no ano 2020 foi rexeitada polos votos do Grupo Popular, maioritario,
argumentando que a pandemia provocou unha alteración do servizo pero que
estaría reposto en canto a preocupación pola COVID diminuíse. A realidade é que
terminou o estado de emerxencia sanitaria, recuperouse a práctica totalidade dos
servizos públicos adaptándose á nova realidade pero o consultorio de Vilaxoán
segue pechado.
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Por se a situación non fose difícil de entender para os colectivos sociais, a
Consellería de Sanidade vén de enviar mensaxes contraditorios sobre a súa
previsión. En primeiro lugar comunicou aos colectivos veciñais que se
interesaron pola situación a súa decisión definitiva de non retornar a asistencia a
Vilaxoán froito de que considera, agora, que non reúne as condicións necesarias
(contra o que anteriormente defendera en 2020 de que cando diminuíse o impacto
da pandemia retornaría). Non en tanto, e por se fose pouco, breves días despois
ven de ser coñecido que a agrupación do partido popular local anuncia que
Sanidade, contra o que ven de comunicar aos veciños, agora volve a asumir a
necesidade de abrir o consultorio e retorna á súa idea inicial de que abrirá cando
termine a pandemia.
Este caos de argumentacións e o constante cambio de posturas, utilizando vías
non formais nalgúns dos casos, amosa unha completa desatención da realidade e
unha confusa idea do que realmente se desexa facer coa situación.
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Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Que prazo marca a Consellería de Sanidade para reabrir o consultorio de
Vilaxoán coa atención sanitaria que viña estando asignada previamente á
pandemia?
2. Ten previsión o goberno da Xunta de Galicia de aumentar a dotación de
Recursos Humanos para a atención sanitaria de Vilaxoán nun curto espazo
de tempo?
3. Ten previsión o goberno da Xunta de Galicia mellorar as condicións
materiais para a asistencia sanitaria de Vilaxoán nun curto espazo de
tempo?
4. A que é debido o constante cambio de opinión da Consellería de Sanidade,
transmitido por distintas vías, sobre o futuro do consultorio de Vilaxoán?
5. Comunicou a Consellería de Sanidade, a través da xerencia do área
sanitaria, ao partido popular local de Vilagarcía a súa intención de devolver
a asistencia sanitaria ao consultorio de Vilaxoán en canto a situación
COVID o permita, tal e como esa organización indica e fixo público nos
recentes días de decembro?
Pazo do Parlamento, 4 de xaneiro do 2022
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Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 04/01/2022 12:06:23
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Marina Ortega Otero na data 04/01/2022 12:06:31
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política
Social e Emprego.
En novembro de 2017 o Grupo Socialista no Parlamento de Galicia rexistraba
unha batería iniciativas pola preocupación existente en Vilaxoán (Vilagarcía)
sobre a perda de asistencia sanitaria en atención primaria nesta vila, debido á non
cobertura continuada da baixa do profesional facultativo que ofrecía servizo no
consultorio da localidade. Esta situación viña repetíndose de maneira cada vez
máis habitual, e os colectivos veciñais amosaban a súa preocupación pola
ineficiencia do Sergas para garantir a súa atención.
O consultorio de Vilaxoán podería, por situación xeográfica, atender a unha certa
parte do sur de Vilagarcía. Incluso durante recentes épocas, o propio goberno
local 2011-2015 formulou a proposta de que Vilagarcía podería non necesitar un
gran centro de saúde senón que Vilaxoán podería acoller un centro que atendese a
unha parte relevante da poboación vilagarciá. Isto dá idea de que a relevancia da
vila é notoria, e o consultorio que estaba sendo utilizado ata o de agora era
avaliado incluso para crecer por parte do entón goberno local, do Partido Popular.
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Dende este ano 2017 a situación non deu en mellorar de maneira sostida.
Algunhas veces existiron intencións de repoñer parcialmente a atención no
consultorio, mentres que noutras ocasións seguían sen cubrirse as ausencias do
facultativo por vacacións ou ausencias.
A chegada da pandemia provocada pola COVID motivou a desaparición do
servizo. Novamente existiu unha relevante mobilización cidadá, que dende o
Grupo Socialista se trasladou ao Parlamento de Galicia para esixir respostas ante
a nova ausencia que, sen explicación, non tiña marco temporal de regreso. A
proposta defendida na Comisión de Sanidade do Parlamento por parte do Grupo
Socialista no ano 2020 foi rexeitada polos votos do Grupo Popular, maioritario,
argumentando que a pandemia provocou unha alteración do servizo pero que
estaría reposto en canto a preocupación pola COVID diminuíse. A realidade é que
terminou o estado de emerxencia sanitaria, recuperouse a práctica totalidade dos
servizos públicos adaptándose á nova realidade pero o consultorio de Vilaxoán
segue pechado.
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Por se a situación non fose difícil de entender para os colectivos sociais, a
Consellería de Sanidade vén de enviar mensaxes contraditorios sobre a súa
previsión. En primeiro lugar comunicou aos colectivos veciñais que se
interesaron pola situación a súa decisión definitiva de non retornar a asistencia a
Vilaxoán froito de que considera, agora, que non reúne as condicións necesarias
(contra o que anteriormente defendera en 2020 de que cando diminuíse o impacto
da pandemia retornaría). Non en tanto, e por se fose pouco, breves días despois
ven de ser coñecido que a agrupación do partido popular local anuncia que
Sanidade, contra o que ven de comunicar aos veciños, agora volve a asumir a
necesidade de abrir o consultorio e retorna á súa idea inicial de que abrirá cando
termine a pandemia.
Este caos de argumentacións e o constante cambio de posturas, utilizando vías
non formais nalgúns dos casos, amosa unha completa desatención da realidade e
unha confusa idea do que realmente se desexa facer coa situación.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Comisión:

Comunicou a Consellería de Sanidade, a través da xerencia do área sanitaria, ao
partido popular local de Vilagarcía a súa intención de devolver a asistencia
sanitaria ao consultorio de Vilaxoán en canto a situación COVID o permita, tal e
como esa organización indica e fixo público nos recentes días de decembro?

Pazo do Parlamento, 4 de xaneiro do 2022

Asinado dixitalmente por:
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Julio Torrado Quintela na data 04/01/2022 12:07:02
Marina Ortega Otero na data 04/01/2022 12:07:10
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos e Ramón Fernández
Alfonzo, deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral na Comisión 5ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O consultorio que o Sergas mantiña na rúa Manuel Comellas do concello de
Ferrol, situada no barrio de Ferrol Vello, continua pechado tras a decisión da Area
Sanitaria de Ferrol de pechalo coa escusa da pandemia da covid-19 en marzo do ano
pasado, trasladando o servizo ao centro de saúde Fontenla Maristany.
O consultorio de Ferrol Vello tiña asignadas ao redor dun milleiro de tarxetas
sanitarias. A situación actual, co consultorio pechado, é rexeitada enerxicamente pola
veciñanza do barrio que reclama que se poña de novo en funcionamento. Hai que ter en
conta que unha boa parte das persoas usuarias que vive no barrio son xente de avanzada
idade, e ter que desprazarse até o Fontenla Maristany supón un trastorno para elas.
A Xunta de Galiza ven reducindo e concentrando servizos en detrimento dun
modelo asistencial de proximidade e presencial, absolutamente necesario desde o punto
de vista preventivo, e agora o consultorio de Ferrol Vello parece ter o mesmo futuro que
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o consultorio que existía na Graña e que atendía á veciñanza dunha parte da zona rural
de Ferrol.
Para o BNG a Xunta debera reforzar a sanidade pública no seu conxunto e
nomeadamente os servizos de atención primaria, reabrindo os consultorios pechados, e
dotándoos dos recursos humanos e técnicos necesarios para recuperar definitivamente as
1

98286

OFICINA PARLAMENTAR

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

consultas presenciais. Un servizo sanitario próximo ás persoas usuarias é preciso para
unha correcta prestación da asistencia.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
5ª:
1. Ten coñecemento a Xunta de Galiza de cantas persoas eran atendidas no
Consultorio de Ferrol Vello? Ten coñecemento a Xunta de Galiza de cal é a poboación
do barrio de Ferrol Vello, e a súa media de idade? Por que razón obvia a Xunta de
Galiza os prexuízos que causa esta medida ás persoas usuarias?
2. Como concilia a Xunta de Galiza a concentración da prestación de servizos e
a posibilidade de que as persoas que prestan o servizo de atención primaria cheguen a
coñecer ás persoas usuarias? Como concilia esta concentración coa atención presencial?
Como concilia esta concentración coas medidas anti-covid?
3. Considera a Xunta de Galiza que as infraestruturas do Centro de saúde
Fontenla Maristany son óptimas ou suficientes para a recuperación da atención
presencial? Non supón un hándicap sumarlle poboación usuaria?
4. Considera a Xunta de Galiza que o peche do consultorio vai contribuír
positivamente á recuperación do barrio? Non é contraditorio e antieconómico anunciar
medidas de rehabilitación urbanística a cargo dos orzamentos da Xunta e ao mesmo
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tempo retirar servizos básicos?

Santiago de Compostela, 4 de xaneiro de 2022

Asdo.: Ramón Fernández Alfonzo
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Montserrat Prado Cores
Iria Carreira Pazos
Deputado e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Ramón Fernández Alfonzo na data 04/01/2022 12:13:54

María Montserrat Prado Cores na data 04/01/2022 12:14:04
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Iria Carreira Pazos na data 04/01/2022 12:14:14
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Á Mesa do Parlamento
Ramón Fernández Alfonzo, Daniel Pérez López, Carme González Iglesias 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 6ª, sobre os parques
eólicos proxectados no concello de Ferrol.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A páxina web do Rexistro eólico de Galiza amosa varios proxectos para a
instalación

de

parques

eólicos

no

Concello

de

Ferrol,

denominados

CT/SUB:264.BRIÓN, CT/SUB:310.FERROL, e CT/SUB:222.MONTEVENTOSO,
este último afectaría tamén ao concello de Narón.
O grupo parlamentar do BNG temos presentada, a través do artigo 9 do
regulamento, unha solicitude para que se nos remita copia dos expedientes de eses
proxectos, con data de rexistro do 13 de abril do 2021.
No momento en que redactamos a presente iniciativa aínda non se nos facilitou a
documentación solicitada.
O grupo municipal do BNG do concello de Ferrol dirixiuse o 19 de abril do
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2021 directamente á Dirección Xeral de Planificación enerxética e recursos naturais
para solicitar información de eses proxectos e foille remitida a documentación
ambiental de inicio, onde se concretan entre outros extremos o número e dimensións de
aeroxeradores, ou o territorio que ocuparían as poligonais dos parques.
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En todo caso, carecemos de máis información ao respeito duns proxectos que
teñen provocado gran alarma social nos concellos de Ferrol e Narón, xa que os lugares
onde se prevé a instalación dos parques, nos altos da entrada da ría, na parroquia de
Brión, e por detrás da liña de costa das praias de Doniños, San Xurxo e Ponzos, están
moi próximos a zonas habitadas, e son ademais lugares de gran valor paisaxístico,
natural, e cultural, de feito están ao pé de lugares que gozan de diferentes figuras de
protección, entre eles o LIC Costa Ártabra. Todos eles lugares emblemáticos, moi
visitados, inmensamente apreciados por todos os veciños e veciñas da comarca de
Ferrol.
Por outra banda parece imposíbel evitar o impacto visual desde practicamente
todo o casco urbano de Ferrol que tería o parque denominado Ferrol, na parroquia de
Brión, xusto enriba do Castelo de San Felipe, a maior abundamento parte fundamental
do denominado Conxunto arsenal castelos da Ría de Ferrol, proposto unanimemente
polo Parlamento galego, e por iniciativa do BNG, para a súa declaración como
patrimonio da humanidade no ano 2001.

É por isto que se formulan as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 6ª:
1. Cantos proxectos eólicos existen a día de hoxe que afecten aos ámbitos
territoriais dos concellos de Ferrol e Narón?
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2. Que documentación ten a Xunta de Galiza e os seus organismos dependentes
relativa a estes proxectos? En que fase está cada un deles?
3. Ten realizado a Xunta de Galiza algún trámite relacionado con eles, ou
emitido algún informe? Cantos departamentos da Xunta ou organismos dependentes
están agora mesmo elaborando informes relativos a estes proxectos? Cales son? En que
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prazos estarán rematados e a disposición das persoas afectadas, entidades interesadas, e
grupos políticos?
4. Por que a Xunta de Galiza incumpre reiteradamente a súa obriga de facilitar
aos grupos parlamentares a información que obra no seu poder solicitada pola vía do
artigo 9 do regulamento?
5. Por que a Xunta de Galiza mantén paralizada a ampliación da REDE
NATURA prevista desde o ano 2008 que significaría a ampliación da zona protexida
LIC Costa Ártabra?
6. Por que a Xunta de Galiza carece de iniciativas para a valorización do
patrimonio histórico e arqueolóxico situados nestas zonas da Costa Ártabra e mantén en
estado ruinoso mámoas e castros situados nas zonas próximas ás poligonais dos parques
proxectados?
7. Coñece a Xunta de Galiza en que situación se atopa a solicitude impulsada
unanimemente polo Parlamento Galego para a declaración do Conxunto arsenal castelos
da ría de Ferrol como patrimonio da humanidade? Que consecuencias considera a Xunta
de Galiza que terían os proxectos eólicos sobre as posibilidades de esta declaración?
Considera que son compatíbeis? Cales son as prioridades da Xunta de Galiza a este
respeito?
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Santiago de Compostela, 4 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Ramón Fernández Alfonzo na data 04/01/2022 12:21:00

Daniel Pérez López na data 04/01/2022 12:21:06

Noa Presas Bergantiños na data 04/01/2022 12:21:16
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Á Mesa do Parlamento
Ramón Fernández Alfonzo, Carme González Iglesias e Daniel Pérez López,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 6ª, sobre a adxudicación de contratos e as relacións
contractuais entre Navantia e as súas subcontratas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
As manifestacións públicas a respecto da lexislación sobre contratos públicos,
realizadas por representantes gobernativos, representantes de sociedades mercantís de
propiedade pública e de entes públicos, sempre son reiterativas da necesidade de
aproveitar a enorme capacidade económica da contratación pública para promover
obxectivos de carácter político ou estratéxico, entre eles tamén sempre están presentes a
participación das PEMES, obxectivos sociais, e mesmo territoriais.
Nas actuais circunstancias, de crise económica e de emprego, de crise social, e
no marco da execución das medidas para a recuperación, eses obxectivos veñen de ser
refrendados en xeral para toda a política orzamentaria e de investimentos dos fondos
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públicos.
Mais as manifestacións públicas, e a declaración de obxectivos, por unha banda,
e a realidade dos feitos por outra, diverxen profundamente, sendo a comarca de Ferrol
un claro exemplo disto.
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Unha comarca que sofre un gravísimo declive económico, social e demográfico,
por causa das restricións impostas ao centro produtivo de Navantia na ría de Ferrol.
Unha empresa pública de grandes dimensións e posibilidades, mais que co seu deseño
actual resulta absolutamente incapaz de garantir ocupación estábel ao persoal de
industria auxiliar, e mesmo totalmente incapaz de promover e consolidar unha industria
complementaria local merecente de tal nome.
A empresa Electro Rayma, unha empresa comarcal especializada na montaxe
eléctrica e de compoñentes electrónicos, e con unha prolongada experiencia no sector
naval, ven de denunciar publicamente que mantén un contencioso económico coa
empresa pública a respecto do resultado económico da execución dos últimos contratos
realizados nos AOR para a armada australiana.
A negativa de Navantia a facilitar unha solución áxil e negociada, derivou na
presentación dunha demanda xudicial por parte de ELECTRO RAYMA, e a partir da
presentación da demanda, a subcontratista denuncia comportamentos por parte da
dirección de Navantia dirixidos a deixala fora das novas contratacións.
A demora na solución do conflito económico, e a imposibilidade de optar a
novos contratos afoga a viabilidade de ELECTRO RAYMA, colocándoa nunha
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situación insostíbel segundo denuncia a propia empresa.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 6ª :
. Coñece a Xunta de Galiza cal é o impacto da actividade económica de Navantia
na comarca de Ferrol e na Galiza?
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. Por que a Xunta de Galiza incumpre reiteradamente a Lei de fomento do sector
naval de Galiza, o propio Estatuto de autonomía de Galiza, así como numerosas
declaracións do Parlamento Galego a favor de participar no Consello de administración
de Navantia?
. Coñece a Xunta de Galiza cal é o censo de empresas subcontratistas de
Navantia na ría de Ferrol? Sabe cantas son da propia comarca? Sabe cantas empresas
comarcais habituais subcontratistas de Navantia pecharon nos últimos 20 anos?
. Coñece a Xunta de Galiza como se resolven as discrepancias contractuais entre
Navantia e as empresas subcontratistas? Coñece a Xunta de Galiza os problemas das
PEMES para promover contenciosos xudiciais contra unha empresa principal? Conta a
Xunta de Galiza con mecanismos para facilitar o financiamento das PEMES nestas
circunstancias?
. Ten realizado a Xunta de Galiza algunha xestión ao respeito de esta nova crise
empresarial na comarca de Ferrol para darlle unha solución que evite a perda de máis
emprego?
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Santiago de Compostela, 4 de xaneiro de 2022

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Os centros de traballo de NAVANTIA RÍA DE FERROL chegaron a ocupar
15.000 traballadores e traballadoras, hoxe non chegan a 3.000.
A política coñecida como de reconversión aplicada polos diferentes gobernos do
estado, agochando detrás de esa denominación o que resultou ser unha política
absolutamente decidida a desmantelar o sector, ten provocado unha perda de poboación
e nomeadamente de poboación activa na comarca de Ferrol que non ten comparación en
ningunha outra cidade do estado español.
Os fitos máis importantes do desmantelamento do sector foron os seguintes:
1. 1978 PACTOS DA CASTELLANA- o goberno da UCD asina un acordo
cos sindicatos españois (UGT, CC.OO. e USO) no que se inclúe a prohibición en 1982
de que BAZÁN se dedique á construción naval civil.
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2. 1984 PSOE- Reestruturación dos estaleiros civís. Prohíbeselle a ASTANO a
construción de buques mercantes. A comarca queda proscrita para a construción civil.
3. 1986 PSOE- Plan de Viabilidade para Bazán. Período 1986 1989.
4. 1987 PSOE- Novo plan de reestruturación para os estaleiros civís asociado á
6ª directiva europea sobre axudas á construción naval civil. Período 1987 1989.
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5. 1990 PSOE- Novo “Plan Complementario” do anterior asociado á 7ª
directiva europea.
6. 1995 PSOE- “Plan estratéxico de Competitividade”.
7. 1999 PP- “Plan de Futuro” que afecta a BAZÁN para o período 1999 2002.
8. 2001 PP- Creación de IZAR pola fusión dos estaleiros civís e militares.
Desaparece ASTANO como empresa xuridicamente independente. Esta empresa de
nova creación podería realizar construción civil, mais na práctica isto non afectou á
comarca de Ferrol.
9. 2005 PSOE- Liquidación de IZAR e creación de NAVANTIA. Fene xa non
existe como centro separado con capacidade para realizar proxectos propios. Limítase a
construción civil ao 20% da facturación en cómputo trianual.
Mais sobre as consecuencias deste plan convén non perder de vista dous
aspectos de relevancia para o presente e futuro da construción naval na comarca de
Ferrol: 1º as medidas de carácter restritivo da construción naval civil (20% da
facturación) teñen unha duración de 10 anos, polo tanto xa superada; e 2º, o expdte. da
comisión europea sobre a devolución das axudas dáse por rematado satisfactoriamente,
como podemos comprobar nunha comunicación da propia comisión, e, en segundo
lugar, na memoria da SEPI correspondente ao ano 2008, na súa páxina 173.
Malia esta situación a partir do ano 2013, co PP no goberno, comeza a
anunciarse un novo plan de reestruturación que será impulsado e negociado durante os
CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
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sucesivos gobernos do PP, e asinado finalmente en decembro do 2018 polo goberno do
PSOE xurdido da moción de censura.
Nótese que para o ano 2018 estaba superado o prazo de 10 anos de restricións
para a construción civil, e que o PSOE levaba menos de 6 meses no goberno, polo que
asinou un plan negociado na súa integridade polos gobernos do PP, evidenciando que en
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canto á construción naval se refire PP e PSOE son perfeitamente intercambiables, e que
ambos comparten un deseño de empresa para Navantia (plasmado nese plan) dedicada á
construción militar.
En conclusión. Unha mestura de restricións europeas (hoxe vencidas) en favor
da consolidación da construción naval nos estados centrais da UE; a dificultade de
competir nos mercados mundiais contra os construtores asiáticos sen os necesarios
instrumentos de intervención e regulación no mercado e na industria que compensen os
que aplican eses estados; e políticas propias do estado español claramente favorables
aos estaleiros do grupo situados na Bahía de Cádiz en detrimento dos centros galegos,
son parte do contexto económico e socio-político no que se ven desenvolvendo o debate
ao respeito do sector naval público na Ría de Ferrol.
Mais todos estes factores teñen un lugar común que é preciso corrixir para poder
salvar a comarca de Ferrol de se converter nun absoluto deserto: a asunción por parte
dos partidos políticos españois dun deseño do sector naval público na Ría de Ferrol
restrinxido ao ámbito estritamente militar, e o que é máis preocupante, con carácter
subtalterno respeito de deseños alleos, até o punto de esta restrición sobrevivir á
evidencia cada vez máis contundente de que a construción militar é un mercado cativo,
cada vez máis condicionado pola esixencia dos estados compradores de realizar a
construción en estaleiros propios, e sometido a un nivel de competencia en aumento por
parte de estados con gran poder de negociación política, como son os EE.UU ou China.
Temos que cambiar o paso, temos que rematar con esa lealdade suicida con
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aqueles acordos que impuxeron na ría de Ferrol unhas restricións criminais que teñen a
toda a comarca de Ferrol nun estado de crise perpetua.
Por isto resultaría da máxima relevancia un acordo por parte de todas as forzas
políticas do Parlamento, un punto de inflexión a favor da promoción dun sector naval
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sen restricións e coas infraestruturas e os medios axeitados para competir en todos os
segmentos de actividade que ofrece o sector naval e marítimo.

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 6ª:
1. Que actuacións desenvolveu a Xunta de Galiza para materializar os
innumerábeis acordos do Parlamento galego para incorporarse ao Consello de
Administración de Navantia?
2. Que actuacións desenvolveu a Xunta de Galiza para materializar a promesa
electoral do presidente Feijóo de constituír un centro de reparacións na ría de Ferrol?
3. Por que a Xunta de Galiza non inclúe a Navantia ría de Ferrol en ningún
proxecto para os fondos NEXT GENERATION?
4. Por que a Xunta de Galiza non inclúe partidas económicas nos seus
orzamentos destinadas a mellorar a competitividade de Navantia na ría de Ferrol?
5. Por que a Xunta de Galiza comunga coas restricións impostas a Navantia ría
de Ferrol malia ser evidente que o declive económico, social, e demográfico da comarca
coincide coa imposición destas restricións?
6. Como valora a Xunta a viabilidade dun estaleiro dedicado en exclusiva ou
fundamentalmente á construción naval militar? Que opina das cada vez máis comúns
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esixencias de construír en estaleiros do estado comprador? Que opina da aparición de
novos competidores como EE.UU ou China?
7. Que outras iniciativas ten impulsado a Xunta de Galiza nestes últimos 12 anos
que puideran corrixir ese declive comarcal? Que outros sectores industriais coida a
Xunta de Galiza poderían crear 10.000 postos de traballo na comarca de Ferrol?
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8. Como valora a Xunta de Galiza as repercusións para a construción naval da
descarbonización da mobilidade marítima?
9. Por que a Xunta de Galiza nunca impulsou iniciativas ao máximo nivel
político para conseguir da UE unha declaración da construción naval como sector
estratéxico? Por que nunca iniciativas a ese mesmo nivel para compensar o diferente
nivel de axudas públicas dos competidores internacionais?
10. Por que a Xunta de Galiza non apoia a UMI Navantia-UDC co fin de dotala
da estabilidade orzamentaria e funcional a longo prazo?

Santiago de Compostela, 4 de xaneiro de 2022

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

Ramón Fernández Alfonzo na data 04/01/2022 12:31:43

Daniel Pérez López na data 04/01/2022 12:31:47
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Á Mesa do Parlamento
Ramón Fernández Alfonzo, Daniel Pérez López, Carme González
Iglesias 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 6ª, relativa á creación dun centro en Galiza para a competitividade e a
I+D+i no almacenamento de enerxía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O coñecido como Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima 20212030 (PNIEC) establece obxectivos, políticas e medidas para, segundo o goberno
do Estado, alcanzar a neutralidade climática antes de 2050.
Sinala o almacenamento de enerxía nas súas diversas formas como unha
das tecnoloxías que serán claves para a descarbonización, incluíndo 6 GW para a
próxima década no sector eléctrico, cun balance de case que 250 TWh para 2030.
Tamén prevé a elaboración dun Plan de Desenvolvemento Industrial que
permita capturar o máximo potencial en canto a xeración de desenvolvemento
CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
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económico e emprego industrial derivados da transición enerxética, no que o
ámbito do almacenamento pode supoñer unha oportunidade para desenvolver
unha cadea de valor propia que sexa competitiva a nivel galego, estatal e
internacional.
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Atendendo aos datos públicos de REE para o caso das Pontes, o potencial
de xeración do municipio, en fontes e en produtividade, xunto co carácter
histórico imposto a Galiza de produtora e exportadora de electricidade, fan case
unha débeda para con ela e as súas xentes, que dentro da Estratexia de
Almacenamento Enerxético, se sitúe en Galiza un centro tecnolóxico encargado
de levar a cabo os proxectos neste ámbito, xestionar e monitorizar os mesmos, así
como participar no desenvolvemento de ferramentas e tecnoloxías que melloren a
flexibilidade e a seguridade da rede eléctrica, que posibiliten dispoñer dunha
verdadeira “smartgrid” ou rede intelixente.
A aplicación de diversas tecnoloxías de almacenamento dentro dunha
mesma rede, o desenvolvemento e testado de novos sistemas, e a investigación e
desenvolvemento no campo do almacenamento enerxético teñen nas Pontes un
enclave perfecto para a súa implantación, no que o deseño de cada instalación de
almacenamento, así como a súa programación temporal, coordinaríase co ritmo
da instalación das fontes renovábeis no termo municipal, dando resposta á
necesidade de probar, en escenario real, o comportamento das diferentes
tecnoloxías eléctricas, electroquímicas, mecánicas, térmicas e químicas do
almacenamento, a gran escala, en redes, e a nivel de usuario final.
Malia a evidencia da necesidade de contar con centros de este tipo para o
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desenvolvemento industrial e económico do país, o Partido Popular na Galiza, e
o PSOE e Podemos a nivel estatal veñen rexeitando a proposta do BNG de
promover a instalación dun Centro para a I+D+i do almacenamento de enerxía
nas Pontes.
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As razóns... do máis peregrinas no caso do Partido Popular, alegando que
xa contamos na Galiza con multitude de Centros tecnolóxicos capaces de atender
as necesidades que poidan xurdir neste ámbito, sen que até o de agora saibamos
de ningunha medida ou proposta encamiñada a adaptar algún deses centros
tecnolóxicos con esa orientación.
As dos partidos que dan soporte ao goberno do estado basicamente poden
resumirse nunha aposta por outras localizacións xeográficas. De feito vimos de
coñecer polos medios de comunicación que un centro de este tipo vaise constituír
en Extremadura, froito da colaboración entre o goberno do estado e a
comunidade autónoma.
Para alén dos 100 postos de traballo directos de perfil investigador que xa
se anuncian no propio centro tecnolóxico, os comunicados de prensa emitidos
para socializar este proxecto redundan no positivo impacto sobre todo o tecido
industrial que agardan conseguir.
O secretario xeral de ciencia, tecnoloxía, innovación e universidade da
Junta de Extremadura foi moi claro cando manifestou: «No queremos que sea un
centro más, sino el germen de un polo tecnológico para que muchísimas
empresas que han mostrado un interés grandísimo por este centro se sitúen en
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Cáceres o en Extremadura en su conjunto».
Os ecos da intervención do vicepresidente Conde na que se mofaba da
iniciativa do BNG gañan agora unha gama de matices entre funestos e ofensivos.
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En todo caso, Galiza pode, e debe, aínda facer un esforzo por non perder o
tren das vangardas tecnolóxicas deste novo paradigma enerxético que se nos
anuncia, da posibilidade de crear unha cadea de valor vinculada á enerxía, e
numerosos postos de traballo, nun ámbito no que sempre xogamos na liga dos
produtores-exportadores, sen aproveitar o noso potencial para consolidarnos
tamén nos segmentos industriais de máis valor engadido.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 6ª:
1. Que opinión ten a Xunta de Galiza a respeito do papel que vai xogar o
almacenamento enerxético na transición enerxética?
2. Cal dos centros tecnolóxicos galegos considera a Xunta de Galiza que
podería xogar ese papel de nucleo dun polo tecnolóxico no ámbito enerxético?
Que medidas está a tomar para que así sexa?
3. Que opinión lle merece a Xunta de Galiza o anuncio da constitución de
este centro en Extremadura?
4. Por que a Xunta de Galiza refuga continuamente a constitución dun
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centro coma este que se anuncia agora en Extremadura?
5. Que medidas vai tomar a Xunta de Galiza para apoiar tecnoloxicamente
ao sector enerxético-industrial?
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6. Está satisfeita a Xunta de Galiza co papel de meros produtoresexportadores de enerxía que historicamente xogou o noso país no contexto estatal
e internacional?
7. Non considera a Xunta de Galiza que quedar atrás neste ámbito pode
significar perder oportunidades para a instalación de novas industrias?
8. Considera a Xunta de Galiza que quedar atrás neste ámbito poder ter
repercusións no prezo da electricidade que paguen consumidores industriais ou
domésticos?

Santiago de Compostela, 4 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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María do Carme González Iglesias na data 04/01/2022 12:33:20

Noa Presas Bergantiños na data 04/01/2022 12:33:25

Daniel Pérez López na data 04/01/2022 12:33:35
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Á Mesa do Parlamento
Ramón Fernández Alfonzo, Daniel Pérez López e Carme González
Iglesias, deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a
seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 6ª, sobre a elaboración e
impulso dun Plan galego para o sector dos carburantes.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No actual proceso de descarbonización da economía coa aplicación do
Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima 2021-2030 (PNIEC) e a aprobación
da Lei 7/2021, de 20 de maio, de cambio climático e transición enerxética, son
moitos os retos, ameazas e incógnitas que aparecen en moitos sectores laborais e
industriais.
O principal risco derivase da posta en marcha deste proceso sen ningún
tipo de transición social xusta, sen alternativas de reindustrialización e creación
de postos de traballo.
O impulso da necesaria transición enerxética parece que está abocando a
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moitos sectores, como é o caso do sector dos carburantes e biocarburantes, que
conta con un importante peso en Galiza, á case total desaparición e sufrir un
período de destrución de emprego, pois moitas desas industrias están quedando
excluídas do cambio enerxético verde. Ao no apostarse por unha continuidade
dentro de parámetros sustentábeis ponse en risco o seu futuro e peso industrial.
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Así por exemplo, no momento actual ven ameazada a súa continuidade
distintas empresas dedicadas ao sector dos carburantes en Galiza, e a súa
desaparición implicaría a perda de máis de mil postos de traballo tanto directos
como indirectos.
Nesta situación está a planta de REPSOL PETRÓLEO S.A. na Coruña,
que ocupa a 730 persoas de forma directa e serve para o mantemento de outros
200 postos indirectos. O mesmo ocorre con MASOL IBERIA BIODIESEL en
Ferrol, que mantén 54 postos directos e 20 indirectos, ou con VERTEX
BIOENERGY en Curtis, con 80 empregos directos e uns 20 indirectos.
Malia a gravidade da situación descrita pode constatarse a inexistencia de
políticas públicas, tanto por parte do Gobierno do Estado como da Xunta de
Galiza, para dar continuidade aos postos de traballo e máis á actividade
industrial.
Por todo isto o BNG considera imprescindíbel que se acometa un Plan de
actuación neste sector que permita a transformación das refinerías e a súa
transición cara a utilización de biocombustíbeis.
O deseño de este plan debe contar, necesariamente, coa participación das
centrais sindicais máis representativas e do resto de axentes implicados, e debe
contemplar as medidas para lograr a transición do sector, o uso de materias
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primas sustentábeis, a xeración de sinerxías con outras industrias, así como unha
aposta polos biocombustíbeis como combustíbeis de transición na mobilidade até
que se alcancen os obxectivos marcados pola mobilidade eléctrica.
Ademais deben realizarse as reformas legais e regulamentarias necesarias
que permitan condicionar a prestación de axudas públicas e máis a concesión de
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autorizacións, concesións e adxudicacións de MW apenas a aquelas empresas do
sector afectado que garantan a continuidade do emprego.
O sector de carburantes e biocarburantes, de gran peso en Galiza, pode
quedar fora do cambio enerxético verde poñendo en risco o seu futuro e os
empregos directos e indirectos que agora sostén se non se poñen marcha medidas
para garantir unha transición xusta.
É urxente, polo tanto, constituír unha mesa de traballo neste sector na que
abordar as medidas a adoptar que impidan que a reconversión se converta nunha
demolición, evitando que se reproduza o que está a acontecer nas Pontes ou
Meirama, e máis en outros sectores industriais de Galiza, nos que se impulsan
cambios no modelo enerxético sen formular alternativas.
Precisamente a falta de políticas públicas é a que permite que sexan as
empresas as que dirixan o proceso de transición en función dos seus propios
intereses, sen asumir responsabilidades e sen preocuparse pola destrución de
postos de traballo.
La transición enerxética debe impulsarse decididamente, pero isto non
pode significar a destrución de miles de postos de traballo e levar comarcas
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enteiras a unha desertización industrial.

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral
na Comisión 6ª:
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1.

Ten o goberno galego algún plan para evitar que a chamada

transición enerxética provoque unha nova crise industrial no sector galego dos
carburantes e biocarburantes? Ten pensado impulsar algún? En que termos?
2.

Que opinión ten o goberno galego da posibilidade de transformar

as refinerías en biorrefinerías e da transición cara biocombustíbeis de segunda
xeración?
3.

Que opinión ten o goberno galego ao respeito dos biocombustíbeis

como combustíbeis de transición na mobilidade?
4.

Considera o goberno galego que condicionar a obtención de fondos

públicos ou autorizacións para a instalación de MW a que se manteña o emprego
nas empresas do sector sería unha medida útil?

Santiago de Compostela, 4 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Daniel Pérez López, Ramón Fernández Alfonzo e
Carme González Iglesias, deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 6ª, sobre a creación
dun centro en Galiza para a competitividade e a I+D+i no almacenamento de enerxía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Previamente á pandemia Galiza atopábase xa a nivel enerxético nunha
encrucillada, pola situación mundial de aceleración da descarbonización e pola situación
propia cun papel produtor que, porén, coincidía cunha gran crise industrial moi asociada
en boa medida ao prezo da enerxía.
Entre os factores máis relevantes cómpre sinalar, por unha banda, a permanencia
do papel especializado de Galiza na xeración enerxética e, por outra banda, importantes
cambios a nivel internacional con repercusións no territorio baixo o paraugas da
denominada Transición enerxética. Podemos sinalar o Marco europeo para o clima e a
enerxía 2030, o denominador Green Deal, a Estratexia Europea de Enerxías Renovábeis
e Clima e o Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima 2021-2030 (PNIEC) que
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establece obxectivos, políticas e medidas para, segundo o goberno do Estado, alcanzar a
neutralidade climática antes de 2050. Estes elementos configuran o marco legal, político
e ideolóxico da denominada enerxía verde, vinculada á economía verde. Porén, na
transición da teoría á práctica, xa antes da pandemia víronse as costuras deste modelo e
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a axenda oculta desde os propios lobbies económicos responsábeis da emerxencia
climática.
Durante o período marcado pola covid-19 abríronse no ámbito internacional e
estatal importantes debates sobre o marco enerxético e tamén sobre o financiamento de
proxectos e medidas ao abeiro da hipotética chegada de fondos de reactivación
económica extraordinarios. Porén, o escurantismo e a falta de diálogo dos gobernos
galego e central impediron que prosperaran propostas neste ámbito como o da creación
dun centro de almacenamento enerxético en Galiza.
É necesario recordar que o coñecido como Plan Nacional Integrado de Enerxía e
Clima 2021-2030 (PNIEC) establece obxectivos, políticas e medidas para, segundo o
goberno do Estado, alcanzar a neutralidade climática antes de 2050. Sinala o
almacenamento de enerxía nas súas diversas formas como unha das tecnoloxías que
serán claves para a descarbonización, incluíndo 6 GW para a próxima década no sector
eléctrico, cun balance de case que 250 TWh para 2030. Tamén prevé a elaboración dun
Plan de Desenvolvemento Industrial que permita capturar o máximo potencial en canto
a xeración de desenvolvemento económico e emprego industrial derivados da transición
enerxética, no que o ámbito do almacenamento pode supoñer unha oportunidade para
desenvolver unha cadea de valor propia que sexa competitiva a nivel galego, estatal e
internacional.
Segundo a información dispoñible por Rede Eléctrica de España (REE) sobre o
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último balance eléctrico en Galiza malia o impacto da práctica paralización das centrais
térmicas de Meirama e As Pontes, Galiza continúa destacando polo seu papel produtor e
exportador, cifrándose nun 29,2% a enerxía subministrada fóra do noso país, na liña da
tendencia histórica que vimos sinalando desde o nacionalismo galego. É de sinalar
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tamén que, por primeira vez, a xeración con renovábeis (18.562 XWh) superou ao
consumo galego (17.383 XWh).
Atendendo aos datos públicos de REE para o caso das Pontes, o potencial de
xeración do municipio, en fontes e en produtividade, xunto ao carácter histórico
imposto a Galiza de produtora e exportadora de electricidade, evidencian a oportunidade
e a necesidade -e a obriga de compensación para con ela e as súas xentes- de, dentro da
Estratexia de Almacenamento Enerxético, situar en Galiza un centro tecnolóxico
encargado de levar a cabo os proxectos, xestionar e monitorizar os mesmos, así como
participar no desenvolvemento de ferramentas e tecnoloxías que melloren a
flexibilidade e a seguridade da rede eléctrica, que posibiliten dispoñer dunha verdadeira
“smartgrid” ou rede intelixente; nel participarían as administracións competentes en
enerxía e cambio climático, xunto ás responsables de áreas relacionadas e de interese
(industria, mobilidade, urbanismo, formación, I+D+i, ...), así como empresas,
institucións e organismos interesados.
A aplicación de diversas tecnoloxías de almacenamento dentro dunha mesma
rede, o desenvolvemento e testado de novos sistemas, e a investigación e
desenvolvemento no campo do almacenamento enerxético teñen nas Pontes un enclave
perfecto para a súa implantación, no que o deseño de cada instalación de
almacenamento, así como a súa programación temporal, coordinaríase co ritmo da
instalación das fontes renovables no termo municipal, posibilitando dar resposta á
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necesidade de probar, en escenario real, o comportamento das diferentes tecnoloxías
eléctricas, electroquímicas, mecánicas, térmicas e químicas do almacenamento, a gran
escala, en redes, e a nivel de usuario final.
É inaceptable que a Xunta de Galiza se manteña na súa política de opacidade e
falta de iniciativa, sen manifestar propostas, opinións ou oposición ás decisións ou falta
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de decisión do goberno central e que mentres se vexa como outros territorios sen as
condicións idóneas de Galiza si avancen propostas na materia. Este é o caso de
Estremadura, cuxo goberno vén de publicar a aprobación da creación dun Centro Estatal
de Investigación e Almacenamento Enerxético que vai ser financiado con fondos
propios e do goberno central.
Compróbase o fracaso das directrices enerxéticas aprobadas durante o anterior
mandato de Núñez Feijóo e a falta de vontade para deseñar de forma proactiva e
dialogada un novo modelo enerxético galego ao servizo das necesidades territoriais,
sociais e económicas.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
6ª:
Como valora o goberno galego que outros territorios do Estado avancen en
propostas de innovación enerxética que Galiza rexeita polo seu sectarismo e falta de
iniciativa política?
Defende a Xunta de Galiza que o noso país debe apostar por localizar a creación
dun centro en Galiza para a Competitividade e a I+D+i no Almacenamento de Enerxía?
Considera a Xunta de Galiza que o almacenamento enerxético é unha vía de
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investigación e innovación importante para o futuro?
Debe Galiza apostar pola innovación e o valor engadido no sector enerxético ou
conformarse

cun

modelo

espoliador

que

esquilma

recursos

naturais

para

fundamentalmente exportar enerxía a outros polos industriais?
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Está disposta a Xunta de Galiza a defender unha iniciativa deste tipo e a súa
propia participación pública?
Considera a Xunta de Galiza que para unha transición enerxética xusta e polo
seu carácter estratéxico sería unha adecuada ubicación o municipio das Pontes?
Vai dialogar ou ten dialogado con este concello e cos seus foros de transición
para avaliar esta cuestión?

Santiago de Compostela, 4 de xaneiro de 2022

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Ramón Fernández Alfonzo
Mª Carme González Iglesias
Daniel Pérez López
Deputados e deputadas do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 04/01/2022 13:34:09

Ramón Fernández Alfonzo na data 04/01/2022 13:34:13
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María do Carme González Iglesias na data 04/01/2022 13:34:27

CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
REXISTRO-V4aR1M17j-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Daniel Pérez López na data 04/01/2022 13:34:36
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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 en Comisión 1.ª, Institucional, de
Administración Xeral, Xustiza e Interior.
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,
sanidade, saúde pública, protección da privacidade e dos datos persoais, e
infraccións que afecten ós intereses financeiros da UE, entre outras.
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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 deputado e a deputada que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Vai a Xunta de Galicia a cumprir o establecido na 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, así como do
establecemento das garantías necesarias para a protección dos
denunciantes?
2. Cales son os mecanismos que vai establecer para ese cumprimento?
3. Por que non dispón aínda a Xunta de Galicia de mecanismos para permitir
a denuncia interna de irregularidades e a garantía da protección dos
denunciantes desas irregularidades?
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
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Asinado dixitalmente por:
Pablo Arangüena Fernández na data 04/01/2022 13:38:42
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Paloma Castro Rey na data 04/01/2022 13:38:52
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Ramón Fernández Alfonzo e Daniel Pérez López,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 6ª, en demanda ao goberno central do estudo de cantas
alternativas sexan necesarias para asegurar a pervivencia da planta de Alu Ibérica da
Coruña.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A cidade da Coruña segue inmersa nun proceso de desindustrialización
programada e ante o que o goberno galego parece asistir na distancia como simple
observador.
O cadro de persoal da actual Alu Ibérica está a vivir unha situación laboral e
persoal complexa, debido á vulnerabilidade á que foi sometido desde o inicio do
conflito laboral, que agora se converte en límite, logo de sucesivos incumprimentos por
parte da empresa actual vinculados a despidos improcedentes e retrasos no cobro de
salarios, entre outros, acontecidos a partir do anuncio da venda da planta de Alu Ibérica
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da Coruña en maio de 2020.
Por aquela altura, e só oito meses despois de que se formalizase a venda das
factorías de Alcoa na Coruña e Avilés a Parter Capital, o 15 de abril de 2020 se facía
público que o devandito fondo suízo vendía unha participación do 75% ao Grupo
Industrial Riesgo, que a

través do seu vehículo de investimento System Capital

Management SL (SCM), pasaba a facerse co control da actual Alu Ibérica.
1
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Xa daquela a representación do cadro de persoal da factoría denunciaba que en
ningún momento o Comité de Empresa fora informado da venda de Parter Capital ao
Grupo Riesgo, advertindo das dúbidas que existían sobre a solvencia e a praxe
empresarial dos novos compradores.
Cómpre lembrar que a venda das factorías de Alcoa a Parter Capital foi no seu
momento tutelada polo Ministerio de Industria, o cal, co visto e prace da Xunta de
Galiza, saudou a operación, destacando que cumpría “co compromiso subscrito polo
Goberno, administracións autonómicas, comités de empresa e a multinacional Alcoa
para atopar unha solución integral e viábel aos case 700 postos de traballo que estaban
en risco”.
Que se producise aquela revenda tan só 8 meses despois da adquisición por
Parter Capital evidenciaba a falta de compromiso real do fondo suízo para levar a cabo
o plan industrial comprometido e puña en cuestión o papel desenvolvido tanto polo
Ministerio de Industria como pola Consellaría de Economía, Emprego e Industria da
Xunta de Galiza para procurar unha solución que garantise a continuidade da actividade
industrial e o mantemento do emprego.
O tempo veu converter en realidade os temores ben fundados e o futuro da
planta de Alu Ibérica na Coruña segue cheo de incertezas, pois os traballadores
denuncian a ausencia, por parte dos actuais propietarios, dun plan tanxíbel que asegure
o mantemento da actividade produtiva da factoría e os postos de traballo, así como a
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saída industrial para a planta. A esta situación, ademais, súmanse

denuncias por

despedimentos improcedentes e impagos de salarios, razóns polas que no pasado mes de
decembro as traballadoras e traballadores da factoría coruñesa declararon unha folga
indefinida.
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A propia Inspección de Traballo, nun informe datado en setembro de 2020,
certifica a falta de ocupación efectiva e de investimentos na planta da Coruña.
En consecuencia, queda claro que a única alternativa viábel para o mantemento
da capacidade produtiva da planta de aluminio galega e os postos de traballo é que o
Gobierno do Estado interveña a planta para que, posteriormente, a SEPI busque un
inversor fiábel que se comprometa a poñer en marcha o tan necesario plan de
reactivación industrial da factoría que garanta o mantemento dos postos de traballo.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 6ª :
Tense implicado o goberno galego na procura de alternativas que aseguren a
pervivencia da planta de Alu Ibérica da Coruña? Que alternativas?
Ten demando ao goberno do Estado a intervención pública da planta de Alu
Ibérica na Coruña para que posteriormente a SEPI busque un inversor que garanta un
plan industrial de futuro para a empresa?
Están a investigar, en exercicio das competencias que detenta a Xunta de Galiza
en materia de traballo, a praxe da compañía en materia laboral e, en particular, as
circunstancias nas que se produciu o despedimento recente dunha traballadora, velando
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porque a empresa asegure o pleno respecto dos dereitos laborais e sindicais?
Cal foi o procedemento resultante desta investigación?

Santiago de Compostela, 4 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Ramón Fernández Alfonzo
Daniel Pérez López,
Deputados e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 04/01/2022 14:55:29

Ramón Fernández Alfonzo na data 04/01/2022 14:55:41
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Daniel Pérez López na data 04/01/2022 14:55:52
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Á Mesa do Parlamento
Ramón Fernández Alfonzo, Daniel Pérez López e Carme González Iglesias,
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto
no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comision 6ª, sobre a situación da central térmica das Pontes.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A menos de 1 mes para que remate a garantía de emprego do persoal das
auxiliares que prestan servizos na central térmica das Pontes, e a suspensión dos
traslados comunicados ao persoal propio de ENDESA, segue sen haber ningún proxecto
en marcha, ou cando menos minimamente esbozado.
Nun exercicio de irresponsabilidade gobernativa difícil de imaxinar ministerio e
consellaría non fan outra cousa que “tirarse os trastos” á cabeza sen achegar alternativas
ou propostas realistas ou plausíbeis.
A última gran contribución da Xunta de Galiza para elevar o nivel de absurdo de
este debate foi pedir unha prima para a produción de enerxía con biocombustíbeis. Unha
produción que ENDESA leva 6 meses dicindo que non vai asumir, e que a Xunta leva 6
meses sen dicir como ten pensado executar, o que non impediu que o día antes da
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reunión co ministerio e con ENDESA lle puxera prezo a ese kw que nunca se vai
producir. Todo para manterse na carreira de facer que fai máis que os demais.
A posición do ministerio, que levaba meses sen convocar á Mesa das Pontes,
tampouco axuda. Nada construtivo ou propositivo pola súa parte.
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Mentres todo isto segue sen concretarse, o Convenio de transición xusta, que en
outros territorios do estado español tamén afectados por peches de centrais térmicas xa
están en marcha, algúns con proxectos definidos e con financiamento comprometido, no
caso do Concello das Pontes aínda non se comezaron nin os trámites previos, en parte
debido á negativa da Xunta de Galiza a formalizar o protocolo inicial.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral na Comisión 6ª:
Que xestións vén realizando a Xunta de Galiza para conseguir unificar propostas
e proxectos con todas as partes implicadas na crise industrial das Pontes que garantan
actividade industrial ligada a produción enerxética e volume de emprego na vila?

Santiago de Compostela, 4 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Daniel Pérez López na data 04/01/2022 15:00:22
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María do Carme González Iglesias na data 04/01/2022 15:00:27
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Ramón Fernández Alfonzo na data 04/01/2022 15:00:33
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Á Mesa do Parlamento
Ramón Fernández Alfonzo, Mercedes Queixas Zas, Daniel Pérez López e
Carme González Iglesias, deputados e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,

presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 6ª, sobre o peche de
tendas do Grupo INDITEX en Ferrol e A Coruña.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A finais do ano 2020 INDITEX e os sindicatos CC.OO e UGT asinaron para
todo o estado español e para cada unha das marcas do grupo un Acordo de modificación
substancial das condicións de traballo e mobilidade xeográfica. Os sindicatos asinantes
ostentan ao redor dun 70% da representación a nivel estatal. O sindicato máis
representativo a nivel galego, a CIG, non asinou o acordo.
O acordo persegue a “recolocación interna de todo o persoal da empresa
afectado polo proceso de absorción de tendas, coa finalidade de manter integramente o
emprego de todo o persoal con contrato indefinido”. Este proceso, denominado de
absorción de tendas para evitar a palabra peche, é “consecuencia da implementación do
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Plan de Transformación Dixital na Empresa”.
Neste proceso INDITEX pechará unhas 300 tendas no estado español até o 21
de xaneiro do 2023 que irá comunicando por fases. A primeira fase foi comunicada
antes do 30 de abril do 2021, e as seguintes fases serán comunicadas trimestralmente a
partir de este momento. Polo de agora na Galiza xa foron comunicados os peches de 24
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tendas, as últimas, 3 tendas en Ferrol e outras 3 na Coruña que afectan a 23 e 35 persoas
respectivamente.
O acordo asinado a nivel estatal racha coa dinámica de mellora das condicións
de traballo que pouco a pouco ía conseguindo o persoal dos centros de traballo galegos,
e supón graves prexuízos para o persoal afectado polo peche de tendas que se non quere
ou non pode aceptar as modificacións substanciais que a empresa lle comunique terá
que rescindir o contrato.
A representación do persoal das tendas e centros galegos de INDITEX manifesta
existir capacidade no Grupo empresarial para realizar estes procesos sen provocar
prexuízos ao persoal, a partir dunha negociación transparente, con perspectiva global,
sen fases que dificulten a toma de decisións debidamente informadas, e incluíndo no
catálogo de vacantes postos de traballo en áreas e procesos que actualmente son
externalizados.
Salienta o feito de seren mulleres, moi maioritariamente, as persoas afectadas
polas modificacións e/ou a mobilidade xeográfica.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 6ª :

CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
REXISTRO-QmVsbJ6po-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

. Coñece a Xunta de Galiza cantas tendas vai pechar o grupo INDITEX na
Galiza e cal vai ser o impacto para o emprego de este proceso?
. Coñece a Xunta de Galiza que porcentaxe do persoal afectado son mulleres?
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. Coñece a Xunta de Galiza que porcentaxe do persoal afectado vaise ver na
obriga de rescindir o seu contrato pola imposibilidade de conciliación?
. Ten realizado a Xunta de Galiza algunha xestión para evitar estas rescisións?
. Coñece a Xunta de Galiza o volume de persoal ocupado nas empresas externas
que prestan servizos para INDITEX na Galiza?
. Coñece a Xunta de Galiza se este proceso de externalización vai en aumento?
Coñece as condicións de traballo do persoal que presta servizos para estas empresas?
. Que consideración lle merece á Xunta de Galiza que estes postos de traballo
non se ofrezan ao persoal afectado polos peches de tendas?
. Coñece a Xunta de Galiza cal é o volume de procesos, operacións e traballos,
que INDITEX leva deslocalizado desde os centros galegos a outros en diferentes
situacións xeográficas nos últimos 20 anos?
. Considera factible a Xunta de Galiza recuperar parte de esas ocupacións? Que
xestións está a realizar a Xunta de Galiza para conseguilo?
. Que xestións vai realizar a Xunta de Galiza para conseguir a constitución
dunha Mesa Galega do Emprego no GRUPO INDITEX que evite que as mudanzas no
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negocio empresarial afecten negativamente ao persoal?

Santiago de Compostela, 4 de xaneiro de 2022

3

98332

OFICINA PARLAMENTAR

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

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

Asinado dixitalmente por:

Ramón Fernández Alfonzo na data 04/01/2022 15:02:36

Mercedes Queixas Zas na data 04/01/2022 15:02:39

Daniel Pérez López na data 04/01/2022 15:02:54
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María do Carme González Iglesias na data 04/01/2022 15:03:03
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Á Mesa do Parlamento
Ramón Fernández Alfonzo, Daniel Castro García, Daniel Pérez López,
Mercedes Queixas Zas e Carme González Iglesias, deputados e deputadas do Grupo
Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 6ª, sobre a situación das plantas de ALCOA na Mariña e de ALU IBÉRICA
na Coruña

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
As plantas de aluminio de ALCOA na Mariña e de ALU IBÉRICA na Coruña
están nunha situación crítica desde que ALCOA decidiu desfacerse da maior parte da
súa capacidade produtiva no Estado Español, con especial incidencia na Galiza.
Desde ese momento o conflito entre a empresa, por unha banda, e o seu persoal
e a sociedade das comarcas máis afectadas, pola outra, ten producido multitude de
pronunciamentos e mediacións das forzas políticas e dos gobernos galego e español, así
como varios e importantes pronunciamentos xudiciais, mais sen darlle, até o de hoxe,
unha solución definitiva.
Desde o BNG vimos defendendo que a solución virá pola vía dunha actuación
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política decidida e urxente, e o tempo está dándonos a razón na medida en que vemos
como o paso do tempo non fai máis que deteriorar as condicións laborais, as
infraestruturas, a relación cos clientes, así como favorecer a aparición de terceiras
persoas con intencións manifestamente espurias.

1

98334

OFICINA PARLAMENTAR

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

Até o de agora a xustiza ven deixando en evidencia que a parte social está a
enfrontar comportamentos empresariais intolerábeis, primeiro a través da declaración de
nulidade do ERE da Mariña, con imposición de medidas cautelares para evitar a
paralización das cubas, o que refrendou as posicións sociais, e despois co decreto da
intervención xudicial das plantas da Coruña e Avilés, tamén en resposta das demandas
sociais.
Estes feitos falan moi mal da vontade e capacidade dos gobernos para protexer
un sector industrial considerado como estratéxico, que está sendo obxecto, como vimos
de referir, de graves agresións.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
6ª :
. Coñece a Xunta de Galiza o grave deterioro das condicións laborais, das
infraestruturas, e da relación cos clientes que está a producirse nas plantas de ALCOA a
ALU IBÉRICA?
. Que valoración fai a Xunta de Galiza da posíbel desaparición de estas dúas
plantas de aluminio?
. Que actuacións ten desenvolvido a Xunta de Galiza para protexer este sector
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industrial estratéxico?
. Que ten pensado facer a Xunta de Galiza a este respecto?

Santiago de Compostela, 4 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Ramón Fernández Alfonzo
Daniel Castro García
Daniel Pérez López
Mercedes Queixas Zas
Carme González Iglesias
Deputados e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María do Carme González Iglesias na data 04/01/2022 15:04:28

Mercedes Queixas Zas na data 04/01/2022 15:04:32

Daniel Pérez López na data 04/01/2022 15:04:41

Daniel Castro García na data 04/01/2022 15:04:48
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Á Mesa do Parlamento
Ramón Fernández Alfonzo, Mª Carme González Iglesias e Daniel
Pérez López, deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 6ª, sobre as
medidas que debe tomar a Xunta de Galiza para a reactivación da comarca de
Ferrol.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A situación actual da ría de Ferrol é de colapso absoluto, con unha
produción de escasamente un 10% da que existía hai tan só dez anos, e
expulsando do sector pouco a pouco mais ininterrompidamente, ás persoas que
até o de agora viñan traballando e vivindo del.
Mais todas as iniciativas e acordos parlamentarios instando á Xunta de
Galiza a tomar a iniciativa para a súa rexeneración son desatendidas, obrigando
ás confrarías de ría a convocar pola súa conta a todos os axentes implicados,
asumindo un liderado que debería estar exercendo a Xunta de Galiza como titular
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en exclusiva das competencias sobre marisqueo.
O anunciado peche da central térmica das Pontes despois de esgotar os
recursos mineiros da localidade e de transformar radicalmente o territorio supón
un repto económico e social de enormes dimensións para a comarca de Ferrol,
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que contrasta coa practicamente nula previsión orzamentaria da Xunta de Galiza
para atendelo, e con unha evidente falta de planificación, que chega ao punto de
presentar publicamente propostas para os fondos NEXT GENERATION da man
de REGANOSA para instalar unha planta de produción de hidróxeno verde, ao
mesmo tempo que ENDESA presenta pola súa banda proxectos no mesmo
sentido, a unha convocatoria, non esquezamos, de carácter concorrente a nivel
estatal, todo mentres o Convenio para transición xusta segue sen ser asinado pola
Xunta de Galiza.
En canto á situación de Navantia Ría de Ferrol, auténtico motor
económico da comarca, é tamén desesperada. Máis de 2000 postos de traballo
desaparecidos nos últimos meses, mentres a dirección de Navantia declara
repetidamente que renuncia á construción do dique cuberto para novas
construcións, ou traballa na modificación dos termos da alianza coa empresa
privada Windar para abandonar ao seu favor a actividade eólica mariña.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 6ª:
1. Por que a Xunta de Galiza bloquea a posibilidade de iniciar canto antes
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a rexeneración da ría de Ferrol?
2. Por que a Xunta de Galiza rexeita a elaboración dun estudo integral da
situación da ría de Ferrol?
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3. Que plan ten a Xunta de Galiza para rexenerar a ría de Ferrol?
4. Por que a Xunta de Galiza non solicita a entrada no Consello de
Administración de Navantia?
5. Por que a Xunta de Galiza non executa as promesas e acordos
parlamentarios para impulsar un centro de reparacións en Navantia-Ría de
Ferrol?
6. Por que a Xunta de Galiza asume os vetos á construción naval civil en
Navantia ría de Ferrol malia as evidencias da construción militar non ser abondo
para salvar a crise económica e social que vivimos?
7. Por que a Xunta de Galiza acepta o traslado das capacidades para a
construción de plataformas flotantes para a eólica mariña aos centros de Navantia
na baía de Cádiz?
8. Por que a Xunta de Galiza rexeita participar no financiamento de
infraestruturas para Navantia Ría de Ferrol?
9. Por que a Xunta de Galiza rexeita a Constitución dun Centro
tecnolóxico para a construción naval en Ferrol?
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10. Por que a Xunta de Galiza bloquea o inicio dos trámites para a
aprobación dun Convenio para a transición xusta na localidade das Pontes?
11. Por que a Xunta de Galiza inclúe como única previsión orzamentaria a
creación dunha oficina para a reactivación das Pontes?
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12. Por que a Xunta de Galiza non cuantifica o proxecto dos
biocombustíbeis para a central térmica das Pontes?
13. Por que a Xunta de Galiza impulsa proxectos para a localidade das
pontes e a produción de hidróxeno verde que poden competir cos de Endesa?
14. Por que a Xunta de Galiza rexeita a constitución dun centro de I+D+i
para o almacenamento de enerxía nas Pontes?

Santiago de Compostela, 4 de xaneiro de 2022

Asdo.: Ramón Fernández Alfonzo
Mª Carme González Iglesias
Daniel Pérez López
Deputados e deputada do G.P. do BNG
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Ramón Fernández Alfonzo na data 04/01/2022 15:08:34

María do Carme González Iglesias na data 04/01/2022 15:08:38
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Á Mesa do Parlamento
Ramón Fernández Alfonzo, Daniel Pérez López e Carme González Iglesias,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 6ª, sobre a situación do Sector naval galego.

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

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

Santiago de Compostela, 4 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Ramón Fernández Alfonzo, Mª Carme González Iglesias e Daniel Pérez
López, deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), integrantes da Comisión 6ª, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 6ª, relativa á crise
industrial que asola Galiza

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Os datos económicos de Galiza en canto PIB, PIB per cápita, e poboación
activa, amosan unhas tendencias preocupantes xa con anterioridade ao inicio da
pandemia.
Ten especial relevancia o devalo industrial, tamén anterior e independente dos
efectos da pandemia, que durante o pasado ano 2020 e principios deste 2012 suma unha
serie de novas crises en sectores e empresas estratéxicas, como ENDESA As Pontes,
NATURGY Sabón, NAVANTIA Ferrol, ALCOA San Cibrao, SIEMENS GAMESA As
Somozas, GALICIA TEXTIL Neda, PILI CARRERA Vigo, BARRERAS Vigo, XEAL
Cee, ALUIBERICA A Coruña...
Sectores, como indicamos, estratéxicos, de gran tradición e importante
CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
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implantación no noso país: enerxético, naval, téxtil, e siderúrxico.
Estas crises poden verse agravadas polos efectos da pandemia na mobilidade, no
comercio, e no consumo en xeral polos efectos da falta de confianza na situación
económica. O que nos vai afastar aínda máis dos obxectivos da Comisión europea en
canto á promoción dunha economía industrializada e con alto compoñente tecnolóxico.
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Salienta negativamente, para acadar os obxectivos mencionados, e escaso
esforzo da Xunta de Galiza en canto a I+D+i, que con un 0,94% do PIB está moi lonxe
da media do Estado Español (1,24%) ou da Unión Europea (2,12%).
De igual xeito que a falta de iniciativa da Xunta de Galiza, absolutamente ao
servizo das estratexias electorais do Partido Popular, está a ser o común denominador de
todas estas crises, nas que chama a atención que o goberno galego careza de propostas e
compromisos orzamentarios que poidan en algunha medida axudar a reverter as
problemáticas xerais ou particulares que vimos de expoñer.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral na Comisión 6ª:
Cal é a estratexia a curto-medio prazo da Xunta de Galiza para solucionar esta
grave crise industrial que vive Galiza?
Que partidas orzamentarias ten reservadas a Xunta de Galiza para actuar en cada
unha destas crises en particular?
Por que a Xunta de Galiza reivindica a participación da SEPI en algunha de
estas empresas mais non contempla a posible participación directa dos seus propios
organismos?
Por que rexeita participar dunha solución conxunta para Barreras cando ten
CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
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grandes cantidades de diñeiro a perder en préstamos fallidos?
Que actuacións desenvolve a Xunta de Galiza para promover a colaboración
entre estaleiros?
Que plans ou actuación prevé a Xunta de Galiza para axudar ao sector téxtil?
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Considera a Xunta de Galiza que a instalación de oficinas nas localidades de As
Pontes e Sabón vai ser unha medida suficiente para paliar os efectos dos peches das
térmicas?
Por que os convenios de transición xusta nas localidades galegas afectadas son
os máis retrasados de todo o estado? Por que a Xunta de Galiza non adopta unha
actitude máis reivindicativa e proactiva e este respecto?
Por que non existe unha mesa para a industrialización de Galiza?
Como prevé a Xunta de Galiza que a capacidade de evacuación de enerxía
condicione o desenvolvemento das enerxías renovábeis na Galiza?

Santiago de Compostela, 4 de xaneiro de 2022

Asdo.: Ramón Fernández Alfonzo
Mª Carme González Iglesias
Daniel Pérez López

CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
REXISTRO-mHj51GCgq-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Deputados e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Ramón Fernández Alfonzo na data 04/01/2022 15:13:27

María do Carme González Iglesias na data 04/01/2022 15:13:32
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Á Mesa do Parlamento
Ramón Fernández Alfonzo, Daniel Pérez López e Carme González Iglesias,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 6ª, relativa á crise económica e social que asola á comarca
de Ferrol.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A situación actual da ría de Ferrol é de colapso absoluto, con unha produción de
escasamente un 10% da que existía hai tan só dez anos, e expulsando do sector pouco a
pouco mais ininterrompidamente, ás persoas que até o de agora viñan traballando e
vivindo del.
Mais todas as iniciativas e acordos parlamentarios instando á Xunta de Galiza a
tomar a iniciativa para a súa rexeneración son desatendidas ou contestadas con boas
palabras e ratificándose na estratexia de parcheo que nos colocou na actual situación.
O anunciado peche da central térmica das Pontes despois de esgotar os recursos
mineiros da localidade e de transformar radicalmente o territorio supón un repto
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económico e social de enormes dimensións para a comarca de Ferrol.
Neste sentido, preocupa que o único plan coñecido até o de agora para salvar a
crise que este peche vai provocar, sexa o que Endesa ven de facer público,
condicionado á obtención de fondos europeus así como á instalación de parques eólicos.
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A situación de Siemens Gamesa, no momento de presentación de esta iniciativa,
tampouco pode ser peor, xa que o período de negociacións consúmese sen alternativas
ao peche.
En canto á situación de Navantia Ría de Ferrol, auténtico motor económico da
comarca, é tamén desesperada. Máis de 2000 postos de traballo desaparecidos nos
últimos meses, mentres a dirección de Navantia anuncia a renuncia á construción do
dique cuberto para novas construcións, ou traballa na modificación dos termos da
alianza coa empresa privada Windar para abandonar ao seu favor a actividade eólica
mariña.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
6ª:
. Ten pensado a Xunta de Galiza chamar ao goberno de España a participar
nunha mesa onde acordar actuacións para solucionar os graves problemas da comarca
de Ferrol?
. Por que a Xunta de Galiza á vista dos graves problemas de produción
marisqueira na ría de Ferrol non estuda mudar políticas e actuacións, e reincide naquelas
que nos teñen conducido á actual situación?
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. Por que a única actuación prevista pola Xunta de Galiza para a localidade das
Pontes nos seus orzamentos é constitución de 1 oficina?
. Por que a Xunta de Galiza renuncia a elaborar un marco normativo para
instalación de parques eólicos que garanta a instalación da cadea industrial e de valor no
noso país?
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. Por que a Xunta de Galiza non fai efectivo o acordo parlamentar para solicitar
a entrada no Consello de administración de Navantia, e por que desbota participar
economicamente na modernización de infraestruturas do estaleiro?

Santiago de Compostela, 4 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Daniel Pérez López na data 04/01/2022 15:17:01

María do Carme González Iglesias na data 04/01/2022 15:17:06
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Á Mesa do Parlamento
Ramón Fernández Alfonzo, Carme González Iglesias e Daniel Pérez López,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 6ª, sobre a diversificación de actividades en Navantia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O plan industrial que precisa a comarca de Ferrol, eterna promesa de todos os
gobernos, non é outro que poñer Navantia a traballar, desfacéndose das restricións
actuais e aproveitando todos os segmentos de actividade que potencialmente poderían
concorrer nas instalacións de Navantia na ría de Ferrol.
Non hai ningunha outra posibilidade real de traer nada a Ferrol que poida
substituír ou equipararse á construción naval: en volume de emprego, na diversidade de
actividades que concorren na construción dun barco, no seu nivel tecnolóxico, en
potencial exportador, e no efecto multiplicador do prezo da obra na economía comarcal:
4,5€ por cada 1€ segundo cálculos de Sea Europe.
A industria da construción naval e das tecnoloxías marítimas, é intrinsecamente
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diversa, sendo os antecedentes históricos de Navantia na ría de Ferrol bo exemplo de
esta diversificación industrial, que debería recuperarse e promoverse.
Un de eses segmentos de actividade son os contratos para o sector da eólica
mariña nos que ven traballando Navantia, que deberían aproveitarse para recolocar a
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fábrica de turbinas nese sector, ampliando a participación de Navantia ría de Ferrol
naqueles elementos de maior valor engadido de estes proxectos.
Neste sentido preocúpannos os pasos, precisamente en sentido contrario, que a
dirección de Navantia está a dar, que parecen encamiñados a abandonar a eólica mariña,
xa que segundo información transmitida polo comité de empresa estase a negociar un
contrato marco para prover de monopiles a Iberdrola durante 5 anos, no que a
participación de Navantia na UTE con Windar pasaría dun 70% a menos dun 10%. A
participación de Navantia redúcese a facer de caseiro da Windar.
Mentres o presidente da Xunta acudía a Fene a celebrar os fitos da alianza
Navantia-Windar, a CIG xa advertía de que cando Navantia non ten persoal propio
nestes proxectos, cando renuncia a controlar a subcontratación de empresas na parte da
obra que lle correspondía pola súa participación na UTE, cando

renuncia a

determinados proxectos de asesoramento, formación, ou reparación internacionais en
favor da súas contratas, é porque non ten interese no sector.
Estes feitos coinciden no tempo coa decisión de que a fábrica de turbinas deixe
de ser unha división con dirección propia dentro de Navantia.
Xusto nun momento en que a descarbonización da mobilidade marítima é a
chave para facerse un oco no sector, a fábrica de turbinas, que podía e debía ser o cerne
dunha nova área de actividade de forte impronta tecnolóxica e innovadora, perde galóns,
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recursos e actividade.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral na Comisión
6ª :
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Que actuacións está a realizar o goberno galego para protexer, recuperar, e
promover a diversificación de actividades en Navantia Ría de Ferrol?

Santiago de Compostela, 4 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Ramón Fernández Alfonzo na data 04/01/2022 15:18:43

María do Carme González Iglesias na data 04/01/2022 15:18:46
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Daniel Pérez López na data 04/01/2022 15:18:53
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Á Mesa do Parlamento
Ramón Fernández Alfonzo, Carme González Iglesias e Daniel Pérez López,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral na Comisión 6ª, sobre a diversificación de actividades en
NAVANTIA RÍA DE FERROL.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Comisión 6ª do Parlamento galego adoptou recentemente e por iniciativa do
BNG varias proposicións non de lei relacionadas con NAVANTIA RÍA DE FERROL
nas que se instaba a Xunta a demandar do goberno central a adxudicacións e comezo
inmediato das obras de transformación do buque Galicia; e outra na que o Parlamento
instaba á Xunta a reclamar a súa entrada no Consello de administración de NAVANTIA,
e a demandar a constitución dunha mesa de traballo conxunta dedicada especificamente
a promover a diversificación industrial do estaleiro, e nomeadamente a potenciar a
Fábrica de Turbinas.
A crítica situación laboral pola que atravesa a comarca fai que sexa urxente
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executar por parte da Xunta os anteditos acordos.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
6ª:
Que xestións realizou a Xunta para executar estes acordos?
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Cal foi a resposta dada polo goberno central?
Que datas manexa a Xunta para a constitución da mesa pola diversificación do
estaleiro?
Van estar presentes os responsables da Fábrica de Turbinas de Ferrol?
Que datas manexa a Xunta para inicio das obras de transformación do buque
Galicia?

Santiago de Compostela, 4 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Ramón Fernández Alfonzo, Daniel Pérez López e Carme González Iglesias,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 6ª, sobre a constitución dun centro de reparacións en
NAVANTIA RÍA DE FERROL.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O plan industrial que precisa a comarca de Ferrol, eterna promesa de todos os
gobernos, non é outro que poñer NAVANTIA a traballar, desfacéndose das restricións
actuais e aproveitando todos os segmentos de actividade que potencialmente poderían
concorrer nas instalacións de NAVANTIA na ría de Ferrol.
Non hai ningunha outra posibilidade real de traer nada a Ferrol que poida
substituír ou equipararse á construción naval: en volume de emprego, na diversidade de
actividades que concorren na construción dun barco, no seu nivel tecnolóxico, en
potencial exportador, e no efecto multiplicador do prezo da obra na economía comarcal:
4,5€ por cada 1€ segundo cálculos de SEA EUROPE.
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A industria da construción naval e das tecnoloxías marítimas, é intrinsecamente
diversa, sendo os antecedentes históricos de NAVANTIA na ría de Ferrol bon exemplo
de esta diversificación industrial, que debería recuperarse e promoverse.
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Un de eses segmentos de actividade que veñen significando un importante
volume de actividade e de emprego para os estaleiros e para a comarca é o das
reparacións.
Unha facturación de 750 millóns de euros para a propia Navantia nos 10 últimos
anos xa da idea da súa importancia, pero para achegarnos realmente ao que significa
para a sociedade comarcal é preciso ter presente que un 18% dos seus gastos son persoal
directo de Navantia e un 64% persoal de subcontratas, porcentaxes elevadísimas en
comparación con outras áreas de negocio onde os materiais e a enxeñaría son as partidas
máis importantes; que xera un 10% de negocio a maiores en consignatarios, prácticos,
remolcadores, e taxas portuarias, e ademais entre 8.000 e 15.000 pernoctacións/ano nos
establecementos hoteleiros da zona.
A día de hoxe non hai máis que un dique que poda acoller buques de grandes
dimensións, polo que Navantia Ría de Ferrol vese na obriga de renunciar a contratos por
falta de dispoñibilidade, unha media de 5 buques por ano durante nos últimos 10 anos.
Polo que un novo dique seco específico para reparacións sería importante no só para
atender a demanda xa existente na actualidade, senón para poder aspirar a novos
mercados por tipoloxía de buques, así como para compatibilizar eses traballos cos das
grandes transformacións, que a día de hoxe implican desatender outros potenciais
clientes durante todo o tempo que se prolongue a ocupación do dique.
Por outra banda é obrigado lembrar que a constitución dun centro de reparacións
CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
REXISTRO-dPOArETzJ-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

en Navantia Fene foi no seu día unha promesa do Partido Popular. Un dos 13
compromisos do “Contrato con Ferrol” do Presidente Feijóo durante a campaña
electoral do ano 2009, co que prometía crear 2.000 postos de traballo.
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E que a falta de concreción daquela promesa deu lugar a que durante o ano 2011
o BNG presentara unha iniciativa parlamentaria que foi aprobada por unanimidade e
que no seu punto 6 recolle explicitamente: “Esixirlle a Xunta de Galiza que colabore
coa SEPI no cofinanciamento e desenvolvemento dun centro de reparacións de
Navantia, na ría de Ferrol, de acordo co “Contrato con Ferrol” exposto polo presidente
Núñez Feijóo en 2009.”
En resumo, que a grave crise industrial que vive a comarca de Ferrol fai que
sexa do máis urxente dotarnos de aquelas infraestruturas que terían un impacto positivo
inmediato na creación de emprego na comarca, como un novo dique para a área de
reparacións de Navantia Ría de Ferrol, e que a Xunta de Galiza participe efectivamente
na constitución de ese centro de reparacións mesmo con financiamento, tal como se
aprobou no texto da iniciativa antedita.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 6ª:
. Que actuacións está a realizar o Goberno galego para promover a área de
reparacións en Navantia Ría de Ferrol?
. Que actuacións está a realizar o Goberno galego para que o buque Evrima do
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estaleiro Barreras vaia realizar os traballos de pintura a Navantia Ferrol?

Santiago de Compostela, 4 de xaneiro de 2022
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª, sobre a Estratexia galega de envellecemento activo 2016-2020.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Asemblea Xeral das Nacións Unidas declarou a década 2021-2030 como a
década do envellecemento saudábel cuxa base na Estratexia e no Plan de Acción
Mundiais da OMS centrados nesta materia. O obxectivo da organización internacional é
reducir as desigualdade en materia de saúde e mellorar a vida das persoas maiores, as
súas familias e as súas comunidades a través de catro esferas: mudar a maneira na que
pensamos, sentimos e actuamos a respecto da idade e o edadismo; desenvolver as
comunidades de maneira que promovan as capacidades das persoas maiores; prestar
servizos de atención integrada e atención primaria de saúde centrados na persoa e
proporcionar acceso á asistencia a longo prazo das persoas maiores que a precisen.
Pola súa banda, a Xunta de Galiza aprobou en 2016 a Estratexia galega de
envellecemento activo (ESGAEN) co obxectivo, dicía, de situar Galiza “como
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referente” neste campo “desde unha perspectiva centrada nas persoas”. Un documento
amplo composto por liñas estratéxicas, obxectivos operativos e accións concretas para
os conseguir arredor de catro eixos: o emprego, a participación na sociedade; a vida
independente, activa e segura; e a non discriminación e a igualdade de oportunidades.
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Transcorrido o período de vixencia da estratexia é preciso facer unha avaliación
do seu cumprimento e do grao de implantación e aplicación das medidas nel recollidas.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
. Que avaliación fai a Xunta de Galiza do grao de cumprimento da Estratexia
galega de envellecemento activo?
. Cantas e Cales das medidas previstas na estratexia foron executadas? Cantas e
cales non?
. Que orzamento investiu a Xunta de Galiza na aplicación da ESGAEN?
. Vai elaborar unha nova estratexia a Xunta de Galiza?

Santiago de Compostela, 5 de xaneiro de 2022

Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Iria Carreira Pazos
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª, sobre a situación da rede galega de atención temperá e as medidas
que ten previsto adoptar a Xunta de Galiza para garantir os dereitos das crianzas
usuarias deste Servizo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Galiza conta, desde hai anos, cunha rede galega de atención temperá entendida
como un conxunto de intervencións dirixidas á poboación infantil de 0 a 6 anos, á súa
familia e ao seu contorno, e que ten por obxectivo dar resposta o antes posible ás
necesidades transitorias ou permanentes que presentan os nenos e as nenas con
trastornos no desenvolvemento ou en risco de padecelos, para facilitar o
desenvolvemento da súa autonomía persoal e a inclusión social.
Porén, os servizos que integran a rede son claramente insuficientes para atender
o conxunto de nenas e nenos que o precisan o que vulnera os seus dereitos, obriga as
súas familias a procurar atención e recursos fóra do sistema público e merma as
CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
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posibilidades de desenvolvemento das nenas e nenos.
Recentemente, familias galegas denunciaron publicamente tempos de agarda de
até nove meses, nalgúns casos, para acceder a servizos aos que as súas fillas e fillos
teñen dereito de acordo coa lexislación vixente e mesmo que profesionais sanitarios
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están a derivar directamente a entidades sociais para que atendan as necesidades das
crianzas pola falta de recursos públicos ou a saturación dos servizos.
Isto supón, ademais dunha clara vulneración de dereitos, un sobrecoste ás
familias pola obriga de sufragar no ámbito privado terapias que o sistema sanitario
público debera garantir.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
. Cal é a valoración da Xunta de Galiza sobre a situación actual da rede galega
de atención temperá?
. Cal é a listaxe de agarda que existe actualmente en Galiza para o acceso á rede
galega de atención temperá? Cal é para cada unha das áreas e distritos sanitarios do
noso país?
. Vai adoptar algunha medida o Goberno galego para reforzar e ampliar a rede
galega de atención temperá?
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Santiago de Compostela, 5 de xaneiro de 2022
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Deputadas do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Montserrat Prado
Cores 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 5ª, sobre as medidas
que debe adoptar a Xunta de Galiza para ampliar e reforzar a rede de Centros de
Información ás Mulleres a través do impulso de modificacións no Decreto 130/2016, do
15 de setembro, polo que se establecen os requisitos e o procedemento para o
recoñecemento e acreditación dos centros de información á muller de titularidade das
entidades locais de Galiza, así como para a modificación e extinción do seu
recoñecemento.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Os Centros de Información ás Mulleres (CIM) defínense como recursos de
carácter permanente desde os cales se articula unha intervención global dirixida ás
mulleres e que proporcionan asesoramento xurídico, atención psicolóxica, orientación
profesional e sociolaboral, así como calquera outra información encamiñada á
consecución da igualdade efectiva entre mulleres e homes. Así aparece recollido no

CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
REXISTRO-PhlMJog9Q-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Decreto 130/2016, do 15 de setembro, que os regula.
Neste senso, se ben os CIM son de titularidade municipal, a Xunta de Galiza
delimita os requisitos que deben cumprir para a súa creación, os seus principios de
actuación e as súas funcións, entre outros e tamén contribúe ao seu financiamento a
través de convocatorias anuais en réxime de subvención.
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A respecto do financiamento a Xunta de Galiza estabelece unha contía total
máxima de axuda que se pode conceder ao abeiro do Programa de apoio aos CIM é de
45.000 euros, no caso de que se trate dunha solicitude individual, e de 120.000 euros, no
caso de que se trate dunha solicitude para a xestión compartida ou dunha entidade
resultante dunha fusión de concellos.
Este tope máximo limita de facto o cadro de persoal do que dispoñen a maior
parte dos CIM así como o seu orzamento tal e como sinalou a Fegamp no seu 1º
Informe sobre a acción dos concellos galegos a maior parte dos centros (47%) conten
cun financiamento entre 50mil e 100mil euros, o 27% menos de 50mil e outro 27%
máis de 100mil.
Estas limitacións orzamentarias –en canto á aportación da Xunta de Galiza e a
imposibilidade ou negativa dos concellos a incrementar as súas aportacións derívase en
que o groso dos recursos económicos van dirixidos ao pagamento do persoal e dos
custes de mantemento dos centros mentres que apenas o 5% se destina a accións de
prevención e promoción da igualdade.
Asemade, o cadro de persoal dunha parte importante dos CIM está conformada
apenas polos perfís profesionais esixidos como mínimo legal para a súa creación e
acreditación (persoal de asesoramento xurídico e atención psicolóxica) o que limita
moito o traballo que poden desenvolver.
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Xunto a isto, a ausencia de centros no conxunto do territorio e a ausencia de
rateos de persoal a respecto do volume de poboación que atenden na normativa actual,
afondan na sobrecarga de traballo de moitas profesionais e CIMs.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
. Que valoración fai a Xunta de Galiza da situación actual da rede CIM?
. E, especificamente, dos centros urbanos e das cabeceiras de comarca?
. Ten pensado adoptar algunha medida, económica e/ou normativa, para mellorar
o funcionamento e reforzar estes centros fundamentais na loita contra a violencia
machista e a prol da igualdade?

Santiago de Compostela, 5 de xaneiro de 2022

Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Iria Carreira Pazos
Montserrat Prado Cores
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª, sobre a política do Goberno da Xunta de Galiza en relación coas
familias monoparentais.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde o ano 2010 o Partido Popular na Xunta de Galiza vén anunciando a
creación dun Rexistro de familias monoparentais. Porén, máis dunha década despois
este rexistro aínda non existe e está en proceso de elaboración (formulación de achegas
vía web) o decreto que debe regulalo.
As familias monoparentais, tanto por causas sobrevidas como por libre decisión,
representan un modelo de fogar crecente no noso país e no mundo froito das mudanzas
sociais que se produciron nas últimas décadas. Segundo os datos da propia Xunta
supoñen no noso país arredor de 42.000.
A inmensa maioría das familias

monoparentais tanto en Galiza como no
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conxunto do Estado español está encabezadas por mulleres, o 80%, e padecen taxas de
precariedade, pobreza e risco de exclusión superiores ao do conxunto da poboación.
Así, de acordo cos datos da Rede galega contra a pobreza (EAPN-Galiza) previos á
pandemia provocada pola Covid-19, o 46,8% das familias monoparentais atopábanse en
situación ou risco de exclusión social. Tendo en conta o impacto que tivo a crise
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sanitaria sobre o conxunto das traballadoras galegas, é máis que evidente que esta
situación empeorou.
Nos últimos meses varias mulleres que encabezan familias monoparentais por
libre decisión gañaron xudicialmente o recoñecemento dos seus dereitos laborais,
concretamente a gozar do permiso de maternidade ampliado para aproximar a súa
situación á dunha familia biparental. Situacións coma esta evidencian que é necesario
impulsar mudanzas lexislativas e que Galiza vai tarde a respecto doutros territorios da
nosa contorna como Navarra e Catalunya que contan con senllas leis de recoñecimento
e acreditación da monoparentalidade ou Aragón, Valencia e Cantabria que contan con
ordes e decretos semellantes.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
. Cando vai aprobar a Xunta de Galiza o decreto que regula e acredita a
condición de familia monoparental?
. Que definición recollerá a Xunta de familia monoparental?
- Que medidas prevé incorporar de apoio e de prevención e loita contra a
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pobreza?
- Cando se creará o Rexistro de familias monoparentais?

Santiago de Compostela, 5 de xaneiro de 2022
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira
Pazos, deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral na Comisión 5ª, sobre o novo modelo residencial
para persoas maiores e dependentes que a Xunta de Galiza prevé implantar no
noso país.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde finais de 2020 a Xunta de Galiza fala da implantación dun novo
modelo de residencias que está a deseñar da man do Consello asesor sociosanitario, un órgano ad hoc creado á marxe da Lei de servizos sociais de Galiza
que inclúe no seu seo o Consello Galego de Benestar como órgano asesor e de
participación en materia de políticas e dereitos sociais.
Malia os intentos por coñecermos a composición dese Consello asesor así
como a documentación e informes cos que traballa a Xunta de Galiza négase a
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facilitar esa documentación ao Parlamento e ao Grupo Parlamentar do BNG.
Todo o que sabemos sobre ese novo modelo é fundamentalmente polas
notas de prensa que periodicamente publica a Xunta de Galiza e algunha
información máis ben vaga que cae nalgunha comparecencia da Consellaría de
Política Social.
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Para o noso grupo parlamentar tan importante como o contido do novo
modelo residencial é a forma na que este se vai deseñar toda vez que falamos de
persoas, de seres humanos, e dun dereito fundamental como é o dereito a unha
vellez digna. Neste senso, as persoas maiores a través da súa propia voz e
experiencia, familiares de usuarias de residencias, as propias persoas usuarias,
especialistas en xerontoloxía; traballadoras do sector das residencias e as
organizacións sindicais que as representan, investigadoras/es no ámbito do
envellecemento, e os propios grupos parlamentarios como representantes da
vontade popular do pobo galego, entre outros, temos dereito a participar nel.

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª:
- Por que veta a Xunta de Galiza ao Consello Galego de Benestar e ao
Parlamento na elaboración do novo modelo de residencias?
- Por que nega ao conxunto da sociedade e ao Parlamento de Galiza
información sobre o Comité asesor sociosanitario?
- Vai permitir a participación da sociedade galega no deseño dese novo
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modelo?
- Vai darlle voz ás persoas maiores nese proceso?
- Vai reformar a normativa actual en materia de residencias?
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- En que consistirá o novo modelo segundo as previsións da Xunta de
Galiza?

Santiago de Compostela, 5 de xaneiro de 2022

Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Montserrat Prado Cores
Iria Carreira Pazos
Deputadas do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª, sobre o exercicio do dereito ao aborto nas diferentes áreas
sanitarias galegas e as medidas que debe adoptar a Xunta de Galiza ao respecto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 26 de outubro de 2021 desde o Grupo parlamentario do BNG impulsamos un
acordo parlamentario que concitou a unanimidade da Cámara instando a Xunta de
Galiza a garantir o exercicio do dereito ao aborto na rede sanitaria pública galega tal e
como prevé a lexislación estatal desde 2010.
Fixémolo após comprobarmos que, once anos despois da entrada en vigor da Lei
orgánica de saúde sexual e reprodutiva e da interrupción voluntaria do embarazo, en
Galiza a inmensísima maioría dos abortos lévanse a cabo en clínicas privadas.
Recentemente, o xornal El Progreso a través dunha reportaxe asinada pola
xornalista María Piñeiro, fixo públicos os datos correspondentes á área sanitaria de
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Lugo-Monforte-A Mariña. Segundo a información publicada a metade das mulleres da
provincia que interromperon o seu embarazo nos últimos tres anos tiveron que facelo
fóra da área sanitaria.
Segundo os datos proporcionados polo Sergas, foron 386 as mulleres que
solicitaron abortar nalgún centro da área sanitaria luguesa das que 180 foron derivadas a
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un centro privado concertado na Coruña se a muller reside na Mariña ou Lugo e á
Coruña ou Vigo se vive na zona sur.
No hospital da Mariña todo o persoal é obxector de conciencia. En Monforte o
persoal é obxector até as 14 semanas, isto é, o prazo estabelecido pola lexislación desde
2010 para interromper de maneira voluntaria un embarazo. Pola súa banda, no hospital
de Lugo –como acontece na maior parte dos centros hospitalarios galegos-- lévanse a
cabo abortos farmacolóxicos mais non aqueles que requiran dun legrado que
directamente se derivan a clínicas privadas.
É evidente, como temos denunciado en millentas ocasións, que non se está a
cumprir a lexislación vixente e que se están a condicionar os dereitos sexuais e
reprodutivos das mulleres derivándoas a clínicas privadas con carácter xeral malia que a
lei é clara sinalando que esas derivacións deben ter un carácter puntual. Isto acontece
pola obxección de conciencia do persoal mais tamén por ausencia de recursos (humanos
e materiais) suficientes para garantir o dereito das mulleres a abortar na sanidade
pública malia que haxa persoal que se acolla ao dereito de obxección.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
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. Cantas mulleres galegas en cada unha das áreas e distritos sanitarios do país,
foron derivadas a clínicas privadas para abortar e por que razón?
. Que medidas vai adoptar a Xunta de Galiza para garantir o dereito ao aborto na
sanidade pública galega tal e como instou a facer o Parlamento en outubro de 2021?
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. Que medidas adopta o Goberno galego para garantir que a obxección de
conciencia se exerce de acordo co previsto na lexislación e non de xeito irregular?
. Prevé contratar máis persoal sanitario e dispor dos recursos materiais
necesarios nos hospitais galegos para garantir que as mulleres poden abortar con todas
as garantías na sanidade pública?
. En caso afirmativo, cantos e cando?

Santiago de Compostela, 5 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Olalla Rodil Fernández na data 05/01/2022 10:17:18

Iria Carreira Pazos na data 05/01/2022 10:17:22

María Montserrat Prado Cores na data 05/01/2022 10:17:34
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Noa Presas Bergantiños, Ramón Fernández Alfonzo 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 6ª, relativa ás
irregularidades no parque eólico Os Cotos, no concello de Cerdedo-Cotobade.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado xoves 23 de decembro de 2021 someteuse a información pública, polo
prazo de 15 días hábiles, o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización
administrativa previa e de construción, proxecto de interese autonómico e solicitude de
declaración de utilidade pública do parque eólico Os Cotos, situado no concello de
Cerdedo-Cotobade.
O pasado 31 de decembro, o alcalde de Cerdedo-Cotobade anunciou a través das
redes sociais (vídeo e comunicado en facebook) que “Irregularidades detectadas pola
Xunta na documentación presentada pola empresa do parque eólico Os Cotos obriga a
volver a sacar a exposición pública o parque eólico Os Cotos”. Nesta comunicación
tamén se afirma que “A Xunta publicará nos próximos días no DOG un novo proceso de
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exposición pública do parque eólico ao detectarse varios defectos na documentación
presentada pola empresa”.
A comunicación a través das redes sociais por parte dun alcalde non parece o
procedemento normal para trasladar decisións administrativas da Xunta, a non ser que
por parte da Xunta se cambiasen os procedementos ao respecto. Máis alá desta
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“particular” forma de proceder, o grupo parlamentar do BNG considera necesario que o
goberno galego informe de maneira directa, veraz e transparente sobre estas supostas
irregularidades e defectos, e sobre as consecuencias que estes feitos terán para a
veciñanza afectada.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 6ª :
. Cales son as irregularidades detectadas pola Xunta na documentación
presentada pola empresa do parque eólico Os Cotos?
. Estas irregularidades e defectos teñen que ver co procedemento de información
pública ou tamén afectan aos acordos do Consello da Xunta do 21 de outubro polo que
se declara o proxecto “iniciativa empresarial prioritaria” e da Dirección Xeral de
Planificación Enerxética do 25 de outubro polo se aproba a tramitación de urxencia dos
procedementos administrativos correspondentes ao parque eólico?
. Até que data se teñen que retrotraer as actuacións da admistración galega e
cando está previsto que se volva a someter a información pública a documentación do
parque eólico?
. Desde cando o alcalde de Cerdedo-Cotobade actúa como portavoz da
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vicepresidencia segunda da Xunta e consellaría de Economía, Empresa e Innovación?

Santiago de Compostela, 5 de xaneiro de 2022

2

98384

OFICINA PARLAMENTAR

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

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 05/01/2022 10:35:57

Noa Presas Bergantiños na data 05/01/2022 10:36:05

Ramón Fernández Alfonzo na data 05/01/2022 10:36:15
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 05/01/2022 10:36:28
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Á Mesa do Parlamento
Juan Carlos Francisco Rivera, Marina Ortega Otero e Matilde Begoña
Rodríguez Rumbo, deputado e deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a
súa resposta oral en Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos.
Os derradeiros estudos económicos, tras máis de 18 meses de pandemia, subliñan
tres grandes fendas en Galicia.
A primeira, revela un empeoramento da distribución de rendas, consecuencia das
prolongadas perdas do peso dos salarios e das ríxidas reformas laborais que
agravan os ingresos dos traballadores e traballadoras.
A segunda fenda está directamente relacionada cos sistemas educativos que, en
vez de garantir a igualdade de oportunidades, subliñan novos índices de
desigualdade.
A terceira vén derivada das políticas fiscais da Xunta de Galicia que lonxe de
afondar na equidade e na progresividade, privilexian as clases máis podentes ou
con maiores capacidade de renda. Unha política claramente regresiva que acentúa
a renuncia da Xunta de Galicia a optimizar a recadación no ámbito dos tributos
xestionados pola nosa Comunidade Autónoma introducindo privilexios
tributarios especialmente no que atinxe ao Imposto de Sucesións e o Imposto de
Patrimonio.
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No caso de Galicia, sendo certo que somos un país que encaixa os efectos da crise
con menor impacto que outras comunidades autónomas, tamén é certo que a
recuperación é moito máis lenta e limitada que os promedios estatais,
especialmente no eido do emprego.
Isto é, nas fases de recuperación económica xeramos pouco emprego, ate tal
punto que a día de hoxe aínda non se teñen acadados os niveis de ocupación do
ano 2008.
Así mesmo, a crise ten amosado en Galicia un aumento da pobreza.
Tomando datos do ano 2019 o 24,3 % da poboación galega – 655.316 galegos e
galegas - está en risco de pobreza ou exclusión social , 32.698 persoas máis que o
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ano anterior. Estes datos revelan que a recuperación económica en Galicia (prepandemia) non está chegando a maioría das persoas que se atopaban en situación
de exclusión.
Se escudriñamos nos datos vemos que en Galicia a pobreza severa acadou o
7,9 %, incrementándose catro décimas no derradeiro ano. En total, Galicia
contabiliza 212 mil persoas, 9.000 máis que no ano anterior.
Un segundo elemento das fendas socio-económicas resultantes en Galicia
refírense a fraxilidade que teñen as persoas maiores de 65 anos. Segundo o IGE,
temos que 322 mil galegos (43,4 % de todas as pensións en Galicia) reciben unha
pensión cuxo importe é inferior ao mínimo para non ser considerado ser pobre.
Un terceiro elemento é o aumento da desigualdade en termos renda. O 19,8 % da
poboación total galega se atopa no tramo máis baixo de renda, é dicir as persoas
que ingresan menos de 522 euros ao mes.
Se tomamos como referencia os tres deciles máis baixos en termos de renda (de 1
a 10) atopámonos que un 29,6 % do total da poboación galega percibe menos de
10.815 euros. Pola contra, os galegos e galegas con rendas máis altas, os que
gañan máis de 21.000 mil euros anotan un 16,8 % do total, porcentaxe moito máis
alto que o que existía no 2008, que foi dun 11,9 %.
Un cuarto elemento é a brecha salarial existente en función do concello no que se
resida. Segundo datos da Axencia Tributaria tomados das declaracións de IRPF,
os galegos/as que viven nas cidades teñen 7000 euros máis de renda media que os
galegos/as que viven nos concellos de menos de 5.000 habitantes (a inmensa
maioría dos existentes no país).
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Diferencias de renda ligadas o territorio que implementan as desigualdades de
oportunidades.
Do mesmo xeito e ligado aos datos indicados, a Rede Galega Contra a Pobreza EAPN Galicia, denuncia a existencia dunha auténtica emerxencia social en
Galicia no eido da vivenda con 61.400 fogares galegos inseguros ou que en
situación de inseguridade.
Si desagregamos os datos, atopámonos que o 30,3 % da poboación en idade
infantil e xuvenil, se atopa en atopa en situación de pobreza. Datos moi
preocupantes.
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Segundo estes resultados, convén emprender políticas públicas que avancen
nunha dirección máis solidaria , máis inclusiva e que respondan a unha cohesión
social e territorial máis equitativa.
Por todo o exposto, o deputado e as deputadas que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Que valoración fai o Goberno do empeoramento na distribución das rendas
en Galicia?
2. Que medidas vai adoptar o Goberno galego para corrixir as brechas
salariais existentes entre contornos urbanos (cidades e grandes vilas) e os
concellos de menos de menos de 5000 habitantes?
3. Que valoración fai o Goberno galego do incremento dos niveis de pobreza
e exclusión social existentes en Galicia, especificamente no que atinxe o
incremento da pobreza severa (7,9% da poboación)?
4. Que medidas concretas vai adoptar o Goberno para mitigar os índices de
pobreza existentes en Galicia?

CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
REXISTRO-MTafxKRsC-0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2022

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
98388

Asinado dixitalmente por:
Juan Carlos Francisco Rivera na data 05/01/2022 10:34:05
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Patricia Otero Rodríguez, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
pregunta para a súa resposta oral en Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo.

A Lei 6/2017 de portos de Galicia incluía, entre outros aspectos, a prohibición da
práctica de pesca recreativa nos portos galegos de titularidade autonómica. Esta
cuestión, como outras moitas de dita lei, foron obxecto de debate no Parlamento
de Galicia, onde o Goberno de Galicia fixo ouvidos xordos ás reivindicacións que
o Grupo Socialista formulou para mellorar a normativa. Lonxe de tentar chegar a
acordos, a Lei 6/2017 saíu adiante co voto favorable do Grupo Popular.
Non en tanto, na cuestión relativa á pesca recreativa nos portos galegos, a
normativa non se estaba a cumprir dende entón, probablemente froito da
conciencia por parte do Goberno de Galicia de que era unha normativa errónea.
Máis, en todo caso, ao non atender ás propostas feitas no Parlamento de Galicia e
aprobar igualmente o texto, a realidade era que o propio Goberno de Galicia
estaba incumprindo unha lei propia que non quixo modificar. Por tanto, esta
situación absurda necesitaba dunha modificación.
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No ano 2021 o propio Grupo Popular, asumindo o seu arro anterior, tentou de
modificar esta mesma normativa e, nun debate parlamentario producido na
comisión 8ª do propio Parlamento, acordouse de maneira unánime tras emenda do
Grupo Socialista, que as modificación faríanse para permitir compatibilizar os
usos portuarios e recreativos, así como en consenso con todos os axentes
implicados.
O 6 de agosto do DOG publicou unha resolución do 26 de xullo no que se
contemplaba o levantamento da prohibición vixente, e indicábanse certas normas
e criterios a seguir, así como unha limitación de zonas autorizadas e non
autorizadas. Esta limitación, a pesares das indicacións dalgúns colectivos de
pescadores recreativos, inclúe prohibición en moitos espazos que son de uso
habitual e que, de maneira cotiá, véñense usando durante tempo sen provocar
problema ningún e en convivencia normalizada cos usos portuarios. Por poñer
exemplo, varios dos portos de Galicia están limitados na súa totalidade,
obrigando aos pescadores a desprazarse a outras localidades para a práctica desta
actividade.
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Atendendo á necesidade de comprender que o uso prioritario dos portos de
Galicia está na actividade marítimo – pesqueiro, pero que a compatabilización é
posible, e ao consenso co sector requirido polo Parlamento de Galicia, parece
necesario reconfigurar as limitacións existentes no que corresponde ás zonas.
Así mesmo algunha restrición que inclúe a normativa, como o número de
menores de idade que poden estar a cargo dun adulto e os espazos de distancia
entre pescadores que permitan unha distribución racional e facilitadora para todas
as persoas, poden ser tamén mellorables para acadar unha norma que alcance o
maior consenso e facilite a convivencia de todas as actividades.
Polo exposto, o deputado e deputada asinantes formulan as seguintes preguntas:
1.ª) Está disposto o Goberno da Xunta de Galicia a modificar a normativa
existente para acadar o maior consenso posible e unha norma que facilite todas as
actividades posibles nos portos de Galicia?
2.ª) Considera a Xunta de Galicia que acadou o consenso de todos os axentes
implicados para unha normativa de consenso?
3.ª) Cre o Goberno da Xunta de Galicia que deu resposta ao acordo dos grupos
parlamentarios sobre as liñas a seguir para a modificación da normativa que viña
errada dende a Lei de Portos de 2017?
4.ª) Creo o Goberno da Xunta de Galicia que podía ser máis flexible nos espazos
autorizados para a pesca recreativa nos portos de Galicia?
Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2022
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Asdo.: Julio Torrado Quintela
Patricia Otero Rodríguez
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 05/01/2022 11:40:31
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Patricia Otero Rodríguez na data 05/01/2022 11:40:39
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputado e deputada pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral
en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
Vilagarcía de Arousa ten, agora mesmo, un so centro de saúde nun edificio de máis de 40 anos
e con notorias e coñecidas dificultades de accesibilidade, espazos e acondicionamento. As
posibles melloras ou obras de mantemento non conseguen, polas dificultades da propia
edificación, solventar problemas estruturais que dificultan claramente a capacidade asistencial
en plena garantía de calidade para os/as usuarios/as.
Esta situación levou aos diferentes axentes sociais de Vilagarcía a demandar un necesario novo
centro de saúde. Dende 2008 existiu un acordo entre Concello, Porto e Xunta de Galicia para
dispoñer do solar da antiga Comandancia de Marina para este obxectivo. O cambio de goberno
en 2009 na Xunta de Galicia bloqueou esta solución ata este 2021 no que, tras taponar e
dificultar calquera intento de solución, a Xunta de Galicia e o Porto de Vilagarcía accederon a
un acordo que o Concello de Vilagarcía promoveu e no que traballou durante anos para que ese
novo centro de saúde en Vilagarcía poda ser realidade.
Este acordo, moi importante para a dotación de servizos sanitarios na localidade, presenta a
oportunidade de non frear agora a posibilidade de que esta infraestrutura sexa unha realidade
canto antes. Para tal fin as tres institucións comprometeron o seu traballo áxil, e así poder
facilitar os prazos que de por si conleva unha obra importante sobre o asunto. Ademais, a estes
compromisos, é necesario sumar o coñecemento da dotación orzamentaria plurianual que estará
prevista para os vindeiros tempos ata a finalización do centro de saúde.
No que corresponde á Xunta de Galicia é de interese coñecer as previsións temporais para
aquelas accións que lle corresponden, así como o deseño do plan funcional que permita saber a
previsión de usos e o proxecto asistencial. Ambas tarefas son chave para poder culminar no
menor tempo posible o reto iniciado de dotar a Vilagarcía dun novo centro de saúde da
capacidade que é precisa, tal e como outras localidades de entidade similar ou menor teñen hai
tempo.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan as seguintes preguntas para o
seu debate en Comisión:
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1. Que prazos pode comprometer o goberno da Xunta de Galicia para a construción
definitiva do centro de saúde de Vilagarcía?
2. Que orzamento vai contemplar o investimento para a construción do centro de saúde de
Vilagarcía? Que previsión de distribución anual ten este investimento?
Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2022
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Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 05/01/2022 11:55:53
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política
Social e Emprego.
A situación do transporte sanitario terrestre en Galicia vén acumulando, case
sistematicamente, problemas derivados dunha ineficiente xestión e unha
desatención do servizo por parte da Xunta de Galicia. O modelo de concesión do
servizo tivo asociado, neste caso, problemas de carácter legal coa concesión dun
dos últimos concursos (por valor de máis de 120 millóns de euros), xudicializado
tras denuncias sobre favorecemento a determinadas empresas. Encontrouse
despois con un continuo problema na relación laboral d traballadores coas
empresas concesionarias, contando estas coa complicidade da Xunta de Galicia
que evitou asumir a súa responsabilidade no control da prestación dos servizos
públicos.
No plano asistencial, a necesidade de ambulancias medicalizadas é unha demanda
insistente de usuarios e, moi sinaladamente, dos profesionais que prestan os seus
servizos no propio transporte sanitario e nos centros sanitarios, especialmente
aqueles que o fan nos servizos de urxencias. A pesares disto, a Xunta de Galicia
racaneou esta dotación, o que deixou nunha dotación inferior á necesaria a moitas
zonas que precisan destas ambulancias.
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A capacidade asistencial do servizo de transporte sanitario ven sendo obxecto de
situacións de notorio estrés e risco para os profesionais e para a cidadanía. O
persoal que traballa neste servizo, mediante concesión, sostén a eficacia da
asistencia a pesares dunhas condicións laborais difíciles e dunha dotación moi
escasa de medios materiais e humanos. Estas circunstancias provocan algúns
episodios de fatais desenlaces nos que os profesionais advirten da limitación
destes recursos, e da imposibilidade de responder en moitas ocasións ás
necesidades que aparecen con toda a eficiencia que o sistema merece.
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Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Considera o goberno da Xunta de Galicia que é posible iniciar o proceso de
reversión ao sistema público, en titularidade e xestión directa, do sistema
de transporte sanitario terrestre?
2. Ten algunha previsión o goberno da Xunta de Galicia de iniciar o proceso
de reversión ao sistema público, en titularidade e xestión directa, do
sistema de transporte sanitario terrestre programado? E no caso do urxente?
3. Considera o goberno da Xunta de Galicia que debe interceder para garantir
as mellores condicións posibles para os profesionais do servizo
concesionado de transporte sanitario debido á repercusión que ten para a
calidade asistencia da cidadanía de Galicia?
Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2022
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 05/01/2022 11:57:56
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política
Social e Emprego.
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No ano 2007 a Consellería de Sanidade e o Colexio Oficial de Ópticos e
Optometristas asinaron un convenio de colaboración que permitía un avance para
as dúas entidades e, en definitiva, para os usuarios/as do Servizo Galego de
Saúde. A partir de entón, os establecementos de óptica comezaron a realizar unha
avaliación das persoas que, remitidas polos facultativos especialistas en medicina
familiar e comunitaria, precisaban dunha análise por parte de ópticos e
optometristas, para logo recibir no Sergas esta avaliación e poder traballar en base
a ela. Esta avaliación non tiña custe para as persoas usuarias xa que era feita de
maneira gratuíta polos ópticos. Esta situación foi aceptada polo Colexio e os seus
asociados por comprender que, de inicio, favorecía a difusión da necesaria
introdución do seu labor no contexto do sistema sanitario, así como establecía
unha canle de vinculación do usuario co establecemento, pois é constatado que a
maioría dos que precisan dos servizos dunha óptica acoden a aquela na que
previamente fixeron a avaliación. O volume de avaliacións realizado, calculado
en torno a 60.000 ao ano nos últimos de execución do convenio.
Sen embargo, esta situación sempre foi comprendida como circunstancial e de
transición, e así foi acordado pola Consellería do momento e o propio Colexio
Oficial. O cambio de goberno en 2009 mudou a concepción do convenio, pasando
a entender que era unha situación estabilizada e sen propor en ningún momento
ningunha mellora, facilitación de progresos ou introducir variables de
compensación económica co paso do tema. Tampouco contribuíu a que dende o
Sergas se valorizase a figura dos ópticos e optometristas, pois foron
habitualmente subordinados a profesionais do propio Sergas, cando a realidade é
que o seu traballo é complementario a outros especialistas que si están dentro do
cadro de persoal do servizo. O horizonte desta situación, que é a inclusión
progresiva e sistemática da figura do óptico e optometrista no servizo galego de
saúde tampouco foi tida en conta, e dende a propia Consellería rexeitouse de
plano calquera vía proposta para comezar a estudar esta solución, ao contrario
que outras comunidades autónomas de España están facendo coa incorporación
desta categoría laboral nos seus servizos autonómicos de saúde.
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No ano 2020 o Colexio de Ópticos e Optometristas decidiu renunciar ao
convenio, por decisión da súa asemblea, o que puxo no aire a capacidade e
calidade asistencial neste área dos usuarios do Sergas. Aínda que a pandemia
freou o impacto desta decisión, a realidade é que esta situación vese agora
plasmada. O Sergas formulou individualmente a cada establecemento a
posibilidade de sumarse ao convenio, sen alterar ningunha condición nin
considerar algunha mellora para tratar de atender as demandas do colectivo, de
maior consideración pola súa profesión e de comprometer algúns avances para
poder manter o servizo. Lonxe diso, a negativa do Sergas provocou que onde
antes existían máis de 600 establecementos adheridos, agora non chegan a dous
centenares. Isto provoca que se rompa a equidade asistencial, xa que existen
poboacións que non dispoñen desta posibilidade, e tamén provoca que o propio
sistema público estea provocando desequilibrio competitivo entre empresas, ao
recomendar aos seus pacientes unhas e non outras.
A situación actual merece ser mudada, aspirando a recoñecer debidamente a
figura do óptico e optometrista e consolidando novos acordos que permitan o seu
traballo en mellores condicións.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Considera o goberno da Xunta de Galicia que a calidade asistencial actual
para as persoas usuarias do Sergas está igualmente garantida agora que
antes do cese do convenio co Colexio Oficial de Ópticos e Optometristas
de Galicia?
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2. Por que o Sergas non formulou en ningún momento na última década
melloras para manter a vinculación do convenio asinado co Colexio de
Ópticos?
3. Cre o goberno da Xunta de Galicia que é necesario comezar a formularse a
incorporación de ópticos e optometristas ao persoal estatutario do Servizo
Galego de Saúde? Por que o rexeitaron sistematicamente cando foi
proposto polo colectivo de ópticos e optometristas?
Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2022
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Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 05/01/2022 12:20:17
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
Daniel Pérez López, Noa Presas Bergantiños 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 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
período a media de descenso do paro a nivel do Estado foi tres veces superior.

CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
REXISTRO-wkCevo5i3-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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.
CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
REXISTRO-wkCevo5i3-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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 estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 3ª :
. Valora a o goberno galego coma positivos os datos de desemprego do mes de
decembro?
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. Como valora o goberno galego que os datos de desemprego dos últimos catro
meses?
. Á vista deses datos, considera que o mercado laboral galego está amosando
unha tendencia negativa que contrasta coa tendencia estatal? ¿Cales son para o goberno
galego as razóns desa disparidade?
. Considera o goberno galego que as políticas de emprego implementadas nos
doce últimos anos resolveron eivas estructurais do noso mercado de traballo, como a
temporalidade na contratación, estacionalidade ou a precariedade do emprego, que
afectan especialmente ás mulleres e á xente moza?

Santiago de Compostela, 5 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Daniel Pérez López na data 05/01/2022 12:25:26

Noa Presas Bergantiños na data 05/01/2022 12:25:39
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Ramón Fernández Alfonzo na data 05/01/2022 12:25:49
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª, sobre a normativa para regular o cohousing anunciada pola Xunta
de Galiza.

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

baseada

na

vivenda

partillada

e

colaborativa

que

leva

anos

desenvolvéndose en Europa e do que xa contamos con algunhas experiencias en Galiza.
Para o Bloque Nacionalista Galego é unha boa nova que se procure un marco
xurídico propio e específico nesta materia aínda que sorprende que a Xunta de Galiza
aínda teña pendente desenvolver lexislación en materia de dependencia e discapacidade
que actualice a vixente ou, directamente, cubra baleiros legais ou escasamente
regulados.
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Sirva de exemplo que a normativa que regula as residencias de maiores e
vivendas tuteladas no noso país é de 1996 e constitúe unha Orde, nin sequera un
Decreto.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
. En que consiste esa normativa para regular o cohousing anunciada pola Xunta?
. Terá rango de lei?
. Que procedemento seguirá para a súa elaboración? En que prazo de tempo?
Con que obxectivos?
. Cre a Xunta de Galiza que a lexislación galega en materia de dependencia é
suficiente e está adecuada ás necesidades actuais da poboación galega?
. Por que a Xunta de Galiza considera regulable de maneira específica o
cohousing mais non as residencias de maiores nas que viven máis de vinte mil persoas a
día de hoxe en Galiza?

Santiago de Compostela, 5 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Olalla Rodil Fernández na data 05/01/2022 12:48:21

Iria Carreira Pazos na data 05/01/2022 12:48:31
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández e Mercedes Queixas Zas, deputadas do Grupo
Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 4ª, sobre a catalogación dos cemiterios neogóticos chairegos como Ben de
Interese Cultural.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A paisaxe da Terra Chá conta cun elemento patrimonial único que a caracteriza,
son os cemiterios neogóticos de parroquias como a de Goiriz, Alba, Román, Rioaveso
ou Xermar. Estes espazos funerarios datan do século XVI e caracterízanse porque os
nichos están coroados por pináculos labrados en pedra coroados por unha cruz e
reflicten un enorme e laboriosos traballo de cantería feito, ademais, por familias
canteiras da zona con pedra lisa procedente tamén da comarca.
Malia o seu enorme valor artístico, patrimonial, histórico e cultural, estes
cemiterios chairegos e, especialmente os pináculos, non gozan de ningunha catalogación
específica aínda que si o estean as igrexas parroquiais nas que se atopan.
Para o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG) cómpre
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recoñecer estes bens patrimoniais e garantir a súa protección e posta en valor
garantindo, en todo caso, que as familias propietarias dos nichos, poden continuar a
utilizalos sen prexuízos.
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Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral na Comisión 4ª:
Pensa a Xunta de Galiza declarar Ben de Interese Cultural os cemiterios
neogóticos chairegos?

Santiago de Compostela, 5 de xaneiro de 2022

Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Mercedes Queixas Zas
Deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 05/01/2022 13:12:19
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Olalla Rodil Fernández na data 05/01/2022 13:12:24
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, 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, sobre os criterios da Xunta de Galiza
para a creación de novas residencias de maiores.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Xunta de Galiza, a través da conselleira de Política Social, anunciou en días
recentes que construirá unha nova residencia de maiores no Concello de Ribeira “a
primeira do novo modelo” segundo avanzou o goberno galego.
Unha infraestrutura que fica á marxe das sete residencias cuxa construción está
prevista nas sete cidades galegas.
Unha ledicia, deseguro, para a veciñanza de Ribeira e da comarca da Barbanza
da que o Bloque Nacionalista Galego se alegra. Descoñecemos con que modelo de
xestión funcionará o centro. Cómpre lembrar que a Xunta de Galiza xa é titular dun
centro residencial nesta vila en mans da empresa DomusVI.

CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
REXISTRO-pPfJxRa9f-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Ao grupo nacionalista gustaríanos coñecer que criterios utiliza a Xunta de Galiza
para decidir a ubicación das novas infraestruturas sociais, concretamente de residencias
de maiores toda vez que no noso país existe un enorme déficit de prazas públicas.
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Hai moitos concellos e comarcas que precisan deste servizo público para garantir
o dereito a unha vellez digna e nos que a Xunta de Galiza non prevé realizar ningún
investimento e mesmo ten rexeitado expresamente calquera construción.

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª:
- Que criterios utiliza a Xunta de Galiza para determinar en que concellos se
construirán as novas residencias de maiores?
- Que novas residencias de maiores ademais de Ribeira e as das 7 cidades, ten
previsto levar a cabo nos próximos catro anos a Xunta de Galiza?
- Con que investimento?
- Seguirá favorecendo a empresa privada o Goberno galego concedéndolle a
xestión dos centros públicos?

Santiago de Compostela, 5 de xaneiro de 2022

CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
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Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

2

98411

OFICINA PARLAMENTAR

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

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 05/01/2022 13:20:03

Rosana Pérez Fernández na data 05/01/2022 13:20:07

Iria Carreira Pazos na data 05/01/2022 13:20:17
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Olalla Rodil Fernández na data 05/01/2022 13:20:25
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª, sobre a actualización dos datos do RUEPSS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Segundo o grupo DomusVI, que abrangue as empresas Geriatros S.A. e
Quavitae S.A., a entidade xestiona doce residencias de maiores de titularidade pública
en réxime de concesión. Porén, segundo os datos publicados no RUEPSS esta compañía
xestiona oito centros.
As catro residencias nas que a información pública da Consellaría de Política
Social e DomusVI non coincide son:
- Residencia de maiores de Vimianzo
- Residencia de maiores de Monforte

CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
REXISTRO-9uoaSMoLm-5
Verificación:
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- Residencia de maiores de Viveiro
- Residencia de maiores de Ourense-centro

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
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. Que residencias de titularidade pública están xestionadas polo grupo DomusVI
en Galiza?
. A que responde esta distorsión entre a información do RUEPSS e a empresa?
. Que medidas vai tomar o Goberno galego ao respecto?

Santiago de Compostela, 5 de xaneiro de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 05/01/2022 16:22:23

CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
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Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Iria Carreira Pazos na data 05/01/2022 16:22:27

María Montserrat Prado Cores na data 05/01/2022 16:22:37
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª, sobre a garantía do dereito ao aborto na sanidade pública galega.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Segundo os últimos datos publicados polo Ministerio de Sanidade español
correspondentes a 2019 en Galiza producíronse 2.868 Interrupcións Voluntarias do
Embarazo (IVE).
Segundo o tipo de centro no que se levaron a cabo os abortos o 77% dos
mesmos foron en centros extrahospitalarios privados, 2.212 fronte apenas 34 na pública.
En troca, os abortos realizados en centros hospitalarios son maioritariamente asumidos
pola sanidade pública (539) fronte a 83 na privada.
Os datos evidencian que o dereito á interrupción voluntaria do embarazo non
está a garantirse no sistema público senón que se está a derivar na inmesísima maioría
dos casos á rede privada.

CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
REXISTRO-OMz9VFwtY-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Entre as razóns coas que tradicionalmente se pretende explicar esta distorsión
(moi lucrativa para as clínicas privadas) está a obxección de conciencia do persoal
sanitario público, un dereito recoñecido na lexislación vixente que permite ás
traballadoras e traballadores negarse a practicar unha interrupción do embarazo por ir en
contra dos seus principios éticos.
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Alén do debate que podería darse arredor da obxección de conciencia o certo e
verdade é que a súa invocación por parte do persoal sanitario na rede pública non pode
supor un impedimento, de facto, ao exercicio do dereito ao aborto no sistema público de
saúde.
Esta situación supón unha vulneración dos dereitos das mulleres mais tamén o
incumprimento flagrante da lexislación vixente a nivel estatal que sitúa como
“excepcional”, desde 2010, a derivación á privada sendo a rede pública a que debe
garantir o dereito ao aborto nos termos previstos legalmente.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
. Como valora a Xunta de Galiza os datos de interrupcións voluntarias do
embarazo en Galiza segundo tipo de centro?
. Cre que se está a garantir o dereito ao aborto das mulleres tal e como prevé a
lexislación vixente?
. Cre o Goberno galego que a obxección de conciencia pode menoscabar o
dereito das mulleres a interromper voluntariamente un embarazo na sanidade pública?
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. Pensa adoptar algunha medida para mudar a situación actual e cumprir co
disposto na Lei Orgánica 2/2010?

Santiago de Compostela, 5 de xaneiro de 2021
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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 05/01/2022 16:30:31

Iria Carreira Pazos na data 05/01/2022 16:30:37
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María Montserrat Prado Cores na data 05/01/2022 16:30:48
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Mercedes Queixas Zas, Iria Carreira Pazos e
Montserrat Prado Cores, deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral na Comisión 5ª , sobre a investigación xudicial en curso
na residencia Concepción Arenal da Coruña.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A residencia Concepción Arenal situada no barrio de Matogrande na cidade da
Coruña é un dos centros de titularidade pública que a Xunta de Galiza ten privatizados e
en mans da empresa DomusVI.
Segundo recollen os medios de comunicación, a empresa vai ser xulgada polo
falecemento dunha usuaria en 2019 despois de pasar a noite con febre e vomitando sen
que a residencia contase con enfermeiras na quenda de noite.
De acordo coas investigacións policiais e as denuncias das traballadoras a
ausencia de persoal de enfermaría nas noites era recorrente e, coa información da que
dispomos desde o Grupo parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a Xunta de
Galiza era sabedora desta situación pois incoou expediente e sancionou a empresa polo
CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
REXISTRO-D0rxr0137-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

incumprimento reiterado das rateos en xaneiro de 2020.
Porén, malia que a residencia é de titularidade pública, o Goberno galego a
través da Consellaría de Política Social di que non se personará no xuízo asegurando
que a responsabilidade é da empresa, neste caso DomusVI.
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Para o Bloque Nacionalista Galego este caso concreto permite tirar algunhas
reflexións:
1.- As consecuencias nefastas do modelo privatizador das residencias de maiores
pois o incumprimento das rateos deriva dun recorte de persoal que atinxiu outras
categorías profesionais como a seguridade do centro.
2.- A pasividade e mesmo connivencia coa que actúa a Xunta de Galiza diante
de denuncias tan graves que supoñen a vulneración de dereitos fundamentais tanto das
traballadoras como, especialmente, das persoas usuarias.
3.- A necesidade imperiosa de mudar de modelo a comezar por fixar unha
lexislación específica que garanta o dereito a unha vellez digna nas residencias de
maiores galegas e que endureza o servizo de inspección e, sobre todo, o réxime de
sancións pois o incumprimento de rateos de persoal que merman a calidade asistencial e
mesmo vulneran os dereitos fundamentais das persoas usuarias poden ventilarse con
multas de apenas 1.800 euros que son moitísimo menos do que custa contratar unha
enfermeira para cubrir a quenda de noite.

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

CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
REXISTRO-D0rxr0137-8
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. Por que a Xunta de Galiza non vai personarse no xuízo polo falecemento dunha
usuaria na residencia Concepción Arenal da Coruña que é de titularidade pública e
xestión privatizada?
. Cre o Goberno galego que os feitos que se están a axuízar non son o
suficientemente relevantes como para personarse a Xunta?
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. Cre o Goberno galego que a súa política de inspección e sancións actual é
suficiente para impedir situacións como as acontecidas en Matogrande ou cre que
debería ser modificada?
. Pensa o Goberno galego recuperar para o público a xestión da residencia
Concepción Arenal?
. E dos demais centros privatizados que hai en Galiza?

Santiago de Compostela, 5 de xaneiro de 2022

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

CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
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Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 05/01/2022 16:38:59

Iria Carreira Pazos na data 05/01/2022 16:39:03

Mercedes Queixas Zas na data 05/01/2022 16:39:14
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Olalla Rodil Fernández na data 05/01/2022 16:39:29
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández e Manuel Lourenzo Sobral, deputada 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 4ª, sobre o servizo de transporte do alumnado de Baamonde.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Xunta de Galiza aplaudiu e permitiu, nunha decisión insólita, que o alcalde de
Begonte pechase o centro de ensino que até o pasado curso funcionou con absoluta
normalidade en Baamonde.
No curso 2021/2022 cinco crianzas de entre 6 e 8 anos que até o pasado ano ían a
Baamonde non contan con servizo de transporte escolar ao estar matriculadas no colexio
de Parga e, segundo a Consellaría de Educación, non ser este centro ao que están
adscritas.
Esta situación obriga as familias a ter que levar as súas fillas e fillos nos seus
vehículos particulares por non dispor tampouco de taxis que asuman ese desprazamento.
Pola contra, oito estudantes nas mesmas condicións en que se atopan estas

CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
REXISTRO-CvZk4raIu-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

familias de Baamonde e que residindo en Pígara se desprazan até o colexio de Parga, si
contan co servizo de transporte escolar malia non ser este o seu centro adscrito segundo
os criterios da propia Consellaría de Educación.
Esta situación resulta claramente discriminatoria coas familias de Baamonde e
incomprensíbel ao tratar de maneira diferente a alumnado procedente do mesmo centro
educativo, orixinalmente.
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Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª:
- Por que non garante a Xunta de Galiza o servizo de transporte escolar a
alumnado do desaparecido CEIP de Baamonde matriculado en Parga mais si ao alumnado
de Pígara procedente do mesmo colexio?
- Vai facilitar o acceso das familias de Baamonde ao servizo de transporte?

Santiago de Compostela, 5 de xaneiro de 2022

Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Manuel Lourenzo Sobral
Deputada e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
REXISTRO-CvZk4raIu-8
Verificación:
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Olalla Rodil Fernández na data 05/01/2022 16:47:00

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 05/01/2022 16:47:19
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Mercedes Queixas Zas, Daniel Castro García e
Manuel Antonio Lourenzo Sobral, deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do
Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da
Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 4ª, sobre o
mantemento e rehabilitación das pallozas de Piornedo (Cervantes) e as medidas que
debe adoptar a Xunta de Galiza ao respecto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En 2010 o Partido Popular decidiu suprimir a liña de axudas que o Instituto
Galego de Vivenda e Solo (IGVS) dedicaba ao mantemento e rehabilitación das
pallozas. Isto supuxo un duro golpe para as persoas propietarias destas construcións
tradicionais, de orixe celta, e especialmente para os conxuntos etnográficos de Pedrafita
e Piornedo, declarados Ben de Interese Cultural.
As características das pallozas –especialmente o teito natural con palla de
centeo-- exixe dun importante traballo de conservación que, alén do máis, resulta cada
vez máis dificultoso no acceso aos materiais e á man de obra cualificada para o levar a
cabo.

CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
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Desde a última actuación levada a cabo pola Xunta de Galiza e a Deputación de
Lugo en 2015, as pallozas de Piornedo non contaron con ningunha axuda pública para a
súa restauración. Malia as denuncias e sinais de alarma lanzadas pola veciñanza e as
persoas propietarias, o Goberno galego non dispuxo ningún tipo de axuda para levar a
cabo os labores de recuperación.
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É evidente que a conservación deste importante patrimonio cultural, símbolo da
nosa identidade colectiva como pobo, exixe dun grande esforzo por parte das persoas
propietarias e tamén da administración pública.
Cómpre lembrar que a Lei 5/2016 de patrimonio cultural de Galiza sinala a
Xunta como máxima responsábel da súa salvagarda e titular exclusiva desta
competencia.
Neste senso, desde o Bloque Nacionalista Galego cremos que as actuacións non
poden continuar a ser meros parches nin levarse a cabo cando o deterioro está moi
avanzado senón que cómpren medidas progresivas que garantan un estado de
conservación óptimo ao longo de todo o ano.

Polo exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
4ª:
Como valora a Xunta de Galiza a situación na que se atopan as pallozas,
especialmente as de Piornedo?
Por que razón o Goberno galego suprimiu en 2010 a liña de axudas anuais que o
IGVS destinaba á conservación e mantemento destas construcións?
Pensa recuperalas? En caso afirmativo, cando e con que orzamento? En caso
CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
REXISTRO-FUoEFSA7Q-7
Verificación:
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negativo, por que non?

Santiago de Compostela, 5 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Daniel Castro García
Manuel Antonio Lourenzo Sobral
Olalla Rodil Fernández
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 05/01/2022 17:09:18

Daniel Castro García na data 05/01/2022 17:09:35

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 05/01/2022 17:09:43
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Olalla Rodil Fernández na data 05/01/2022 17:09:50
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Iria Carreira Pazos e Montserrat Prado Cores,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª, sobre as medidas adoptadas pola Xunta de Galiza para dar
cumprimento á Lei Ángeles Alvariño para garantir a igualdade real entre mulleres e
homes no ámbito universitario e da investigación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 28 de xullo o Diario Oficial de Galiza (DOG) publicaba a Lei 13/2021 do 20
de xullo, pola que se modifica o Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que
se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galiza
en materia de igualdade, para garantir a igualdade real entre mulleres e homes no
ámbito universitario e da investigación.
A coñecida como Lei Ángeles Alvariño obriga, entre outras cuestións, aos
organismos públicos e privados a incorporar mecanismos correctores nas convocatorias
de I+D+i que impiden a penalización das mulleres que deciden ser nais durante a súa
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carreira profesional.
O propio texto legal, a través da disposición derradeira primeira, fixa un prazo
de tres meses para a adaptación a esta esixencia.
A Xunta de Galiza a través dos distintos departamentos con competencias en
materia de investigación e innovación, ten unha responsabilidade enorme á hora de dar
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cumprimento a esta normativa mais tamén en servir de guieiro ás demais entidades,
institucións e organismos públicos e privados.
Neste senso, sería fundamental –como así se comprometeu o propio goberno
galego con InvestiGal-- que a Xunta desenvolvese unha guía para garantir o
cumprimento da lei e tamén apoiar e acompañar outras institucións públicas e privadas
no seu desenvolvemento.
Ademais, ten obriga de cumprir coa Lei Ángeles Alvariño nas propias
convocatorias públicas que impulsa a través da Consellaría de Educación ou da GAIN.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
. Que medidas desenvolveu ou pensa desenvolver a Xunta de Galiza para dar
cumprimento á Lei Ángeles Alvariño?
. Como introducirá nas súas propias convocatorias o Goberno galego os
mecanismos correctores previstos na lei?
. Elaborará algún documento ou campaña a Xunta de Galiza para apoiar e
asesorar no cumprimento da lei a outras institucións públicas e privadas?
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. Que papel xogará a Unidade de Muller e Ciencia nesta materia?

Santiago de Compostela, 5 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:

María Montserrat Prado Cores na data 05/01/2022 17:16:55

Iria Carreira Pazos na data 05/01/2022 17:16:58
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Julio Torrado Quintela, Noelia Otero Lago,
Paloma Castro Rey e Marina Ortega Otero, deputadas e deputado pertencentes
ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e
Emprego.
A 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.
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).
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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
"descitar" toda actividade programada que se poida retrasar, bloquear todos os
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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, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Vai o Sergas a incorporar inmediatamente máis persoas facultativas nestes
catorce centros de saúde que lles acaba de restrinxir a actividade que afecta
ás unidades de Atención Primaria?
2. Ten pensado a Xunta de Galicia incorporar novos/as facultativos/as con
salarios equiparables aos países veciños e con maior estabilidade laboral
para facer atractivo traballar en Galicia?
3. O Goberno autonómico vai 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 17:29:51
Julio Torrado Quintela na data 05/01/2022 17:29:59
Noelia Otero Lago na data 05/01/2022 17:30:07
Paloma Castro Rey na data 05/01/2022 17:30:17
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Marina Ortega Otero na data 05/01/2022 17:30:25
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, María González Albert e Carmen Aira Díaz,
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 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.

1

98433

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

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.
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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.
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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 estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 7ª :
. É coñecedor o goberno galego da existencia de garranos en liberdade que non
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están regularizados?
. É sabedor da problemática creada a raíz da regularización e chipeado
ocasionada polo decreto 142/2012, do 14 de xuño ?
. É consciente do declive desta especie e desta actividade?
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. Cre este goberno que valora na súa xusta medida a importancia da existencia
dos garranos e besteiros e a necesidade de orientar a súa actividade e aproveitamento
cara a outros escenarios diferentes aos que tradicionalmente viñan sendo?
. Pensa tomar medidas en positivo que corrixan as eivas atrancos actuais e
conduzan a unha regularización razoable que contemple as características propias do
noso País?
. Cal é a opinión do goberno galego sobre unha posible negociación con Europa
para o establecemento de medidas excepcionais de protección orientadas ao
mantemento destes animais e dos espazos que conforman o seu hábitat secular.
. Sabe o goberno galego da existencia de roubos e comercialización clandestina
de garranos principalmente nas serras e montes do sur de Galiza?

Santiago de Compostela, 7 de xaneiro de 2022

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
María González Albert
Carmen Aira Díaz

CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
REXISTRO-0KgmvsPwU-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Deputado e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Xosé Luis Rivas Cruz na data 07/01/2022 11:43:10

María González Albert na data 07/01/2022 11:43:16
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Iria Carreira Pazos e Olalla Rodil Fernández,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª, relativa ás medidas a tomar para a anticipación na loita contra a
Covid 19.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Case dous anos despois de que a OMS declarara a situación de pandemia global
causada polo coronavirus SARS-CoV 2 segue sendo unha prioridade a loita conta o
mesmo. Estamos inmers@s na sexta onda de contaxios, coa incidencia da pandemia
subindo en todos os parámetros, tanto de contaxios, hospitalizacións e persoas en UCI.
Saltan de novo as alarmas a nivel mundial coa nova variante ónicrom. Non
somos compartimentos estancos, canto máis se propague o virus, maior é a posibilidade
de que se produzan mutacións. A rápida extensión das novas variantes fai preciso
extremar as medidas de detección e seguimento das mesmas. A detección precoz resulta
crucial para deseñar estratexias de contención efectivas.
A vacinación da poboación é fundamental, mais non suficiente, estar vacinad@s
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non impide infectarse ou contaxiar.
Se algo nos ensinou a Covid 19 é que hai que seguir alerta, que non se pode
baixar a garda e polo tanto é fundamental ter capacidade para detectar a presenza de
virus, bacterias ou outros patóxenos para anticiparse a ameazas ou pandemias futuras. A
detección de novas variantes só é posíbel mediante secuenciación xenómica viral para o
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que é preciso aumentar a capacidade e velocidade de secuenciación, é imprescindíbel
contar con máis laboratorios especializados, comprar máis equipos, establecer novos
procedementos e formar máis persoal. É preciso a sistematización dun elemento fulcral
para a loita contra Covid como é a localización e seguimento de positivos e contactos.
A vixilancia e posición activa e intensa permite a detección temperá, e en maior
número e isto permite salvar vidas. Nesta tarefa ter unha atención primaria ben dotada é
fundamental non é posíbel atender unha situación excepcional como a actual sen máis
recursos, obrigando @s profesionais a traballar en primeira liña de defensa contra a
Covid-19, facendo seguimento dos centos de persoas que pasan a enfermidade nos seus
domicilios, atendendo as patoloxías ordinarias, crónicos...con déficits de persoal e cada
vez máis esgotad@s.
Tamén é unha evidencia que diante da pandemia mundial orixinada pola
COVID-19 é preciso garantir que todas as persoas teñan acceso aos produtos médicos,
de protección, medicamentos e vacinas existentes para a loita contra a COVID-19, e
salvar o máximo de vidas humanas. Hai que garantir á accesibilidade aos mesmos, a
equidade na distribución. Estamos diante dunha pandemia global que precisa actuacións
globais, porque en tanto non exista unha protección a nivel mundial non lle ganaremos a
batalla ao virus.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
REXISTRO-t3Ti9RVHp-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

5ª:
. Cal é a planificación da Xunta de Galiza para anticiparse á Covid 19 e deter a
cadea de contaxios da nova onda da COVID-19 ?
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. Ten intención a Xunta de Galiza de crear un auténtico sistema de vixilancia
epidemiolóxica?
. Que actuacións está realizando a Xunta de Galiza para aumentar a capacidade
de secuenciación xenómica de mostras de SARS-CoV 2 e as súas variantes?
. Que porcentaxe de secuenciación de mostras de SARS-CoV 2 e as súas
variantes está realizando a Xunta de Galiza?
. Cando vai tomar medidas a Xunta de Galiza para dotar a Atención Primaria dos
recursos, profesionais e capacidade de decisión, para poder prestar unha atención
sanitaria de calidade as galegas e galegos, especialmente na situación actual de
pandemia?
. Que accións vai realizar a Xunta de Galiza para darlle continuidade ao
proxecto CovidBens?
. Vai realizar algunha actuación para esixir a exención
Propiedade Intelectual relacionados co Comercio,

dos Dereitos de

destinados a fármacos, vacinas,

probas diagnósticas, tecnoloxía... relacionadas coa Covid-19, mentres dure a pandemia e
até que se logre acadar a inmunidade de grupo a nivel mundial?

CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
REXISTRO-t3Ti9RVHp-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 7 de xaneiro de 2022

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Olalla Rodil Fernández
Iria Carreira Pazos

3

98442

OFICINA PARLAMENTAR

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

Deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 07/01/2022 12:04:29

Olalla Rodil Fernández na data 07/01/2022 12:04:39
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Iria Carreira Pazos e Olalla Rodil Fernández,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª, sobre necesidade de repoñer a atención pediátrica nos centros de
saúde de Meis, Meaño, Ribadumia e Illa de Arousa.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Os recortes que a Xunta de Galiza leva doce anos aplicando en materia de
sanidade provocaron un deterioro continuado do sistema sanitario público. A COVID
19, puxo de relevo esa situación, e que precisamos un sistema sanitario público forte,
cunha Atención Primaria reforzada como clave de bóveda, sen recortes, que permita
responder ás necesidades de saúde da poboación e na que o persoal sanitario conte con
recursos para que as persoas doentes poidan recibir a atención que precisan en cada
momento e estar ben dimensionado para abordar as emerxencias sanitarias cando
xurdan
Dentro dos recortes, o persoal é dos principais afectados, sendo sistemática a
redución de profesionais, o que significa maior carga de traballo e que a calidade

CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
REXISTRO-dyLdX14mw-9
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asistencial tamén se vexa afectada.
Neste contexto o Partido Popular está aproveitando a pandemia ocasionada pola
Covid 19 para deteriorar aínda máis a calidade asistencial da veciñanza da comarca do
Salnés, para seguir afastando a asistencia da poboación, recortar servizos, poñendo
dificultades para acceder á asistencia sanitaria.

1

98444

OFICINA PARLAMENTAR

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

A comarca do Salnés está sendo un claro exemplo das deficiencias da atención
pediátrica @s nos@s nen@s. Aproveitando a situación de pandemia a Xunta eliminou
a atención pediátrica nos centros de saúde da Illa de Arousa, Ribadumia, Meis e Meaño.
@s nen@s destes concellos pasaron de ter atención pediátrica todos os días nos seus
centros de saúde a non tela nin un só día. Para recibir asistencia, caso da Illa de Arousa
e Ribadumia, teñen que ir ao centro de saúde de Cambados, onde no mellor dos casos
habilitan axenda un par de días pola tarde. No caso de Meis e Meaño teñen que
desprazarse a Portonovo.
O Sergas, o PP, tomou a decisión de deixar reducida á mínima expresión o
servizo de pediatría, nun claro exemplo da lamentable xestión e da precariedade á que
están a levar os servizos sanitarios públicos de atención primaria.
No BNG temos claro que non se pode permitir esta discriminación da Xunta no
acceso ao servizo de pediatría simplemente por vivir no rural, non pode haber nen@s de
primeira e de segunda, @s nen@s de Meis, Meaño, Ribadumia e a Illa de Arousa teñen
dereito a asistencia sanitaria pediátrica de calidade. Teñen dereito á asistencia polos
profesionais especialistas en pediatría. Si existe a especialidade é porque nenas e nenos
teñen especificidades propias, non son adultos en pequeniño.
Ao mesmo tempo tras o inicio da pandemia orixinada pola COVID-19 a Xunta
tomou tamén a decisión de pechar os consultorios de Paradela no concello de Meis e o
de Vilaxoán en Vilagarcía. Que a día de hoxe seguen pechados. O motivo alegado foi
CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
REXISTRO-dyLdX14mw-9
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que nestes centros era difícil poñer en práctica as medidas de protección para evitar o
contaxio polo virus tanto de profesionais como de doentes, en especial a imposibilidade
de establecer circuítos diferenciados para persoas con patoloxías habituais e as
respiratorias.
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Non caben máis escusas, 20 meses despois de iniciada a pandemia é tempo de
abondo para ter posto en marcha os medios para que prestar a atención nos consultorios
sexa segura, obras, máis limpeza, medidas organizativas...
O permanencia do peche dos consultorios, ademais de non ter ningunha
xustificación máis que o recorte sanitario, causarlle prexuízos económicos e de
mobilidade á veciñanza e en moitos casos supón o esmorecemento da actividade
económica e social que se desenvolvía nas zonas onde estaban asentados.
A saúde é un dereito fundamental, e para que a atención sanitaria que se preste
sexa de calidade, é preciso contar co persoal necesario, non hai asistencia sanitaria sen
profesionais suficientes que a presten.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
5ª:
. Até onde está disposta a chegar a Xunta na política de recortes de persoal e
servizos na sanidade pública galega?
. Considera a Xunta de Galiza que eliminando a atención pediátrica nos centros
de Saúde de Meis, Meaño, Ribadumia e Illa de Arousa as crianzas destes concellos
teñen unha atención sanitaria de calidade?

CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
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. Vai repoñer a atención pediátrica nestes centros de saúde?
. Considera que @s nen@s destes concellos están recibindo unha atención
experta, axustada ás súas necesidades?
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. Vai reactivar o Sergas a atención sanitaria presencial nos consultorios de
Paradela e Vilaxoán?
. Está traballando con algún cronograma para facelo? Se é así cal é?
. Coida que @s veciñ@s que eran atendid@s nestes consultorios están a recibir
na actualidade unha atención sanitaria de calidade?
. Considera que a atención telefónica e desprazamentos de quilómetros son
alternativas?

Santiago de Compostela, 7 de xaneiro de 2022

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

María Montserrat Prado Cores na data 07/01/2022 12:08:14
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Iria Carreira Pazos e Olalla Rodil Fernández,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª, relativa ás medidas a tomar para a reapertura dos consultorios
pechados desde o inicio da pandemia pola Covid 19.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Tras o inicio da pandemia orixinada pola COVID-19 a Xunta tomou a decisión
de pechar centros de saúde, e de xeito especial os consultorios. O motivo alegado foi
que nestes centros era difícil poñer en práctica as medidas de protección para evitar o
contaxio polo virus tanto de profesionais como de doentes, en especial a imposibilidade
de establecer circuítos diferenciados para persoas con patoloxías habituais e as
respiratorias.
Esta medida foille aplicada á practica totalidade dos máis de 90 consultorios
existentes en Galiza, de xeito que desde que se decretou o estado de alarma, en marzo
de 2020, son miles as galegas e galegos que deixaron de recibir asistencia sanitaria nos
mesmos.

CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
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O BNG súmase á preocupación da veciñanza ao ver como pasan os meses e o
que se podía entender como unha medida de urxencia, todo indica que o Sergas quere
convertela en definitiva, toda vez que non ofrece alternativas para a reapertura.
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Non caben máis escusas, 20 meses despois de iniciada a pandemia é tempo de
abondo para ter posto en marcha os medios para que prestar a atención nos consultorios
sexa segura, obras, máis limpeza, medidas organizativas...
O Partido Popular está aproveitando a pandemia ocasionada pola Covid 19 para
seguir afastando a asistencia da poboación, recortar servizos, poñendo dificultades para
acceder á asistencia sanitaria.
O permanencia do peche dos consultorios, ademais de non ter ningunha
xustificación máis que o recorte sanitario, causarlle prexuízos económicos e de
mobilidade á veciñanza e en moitos casos supón o esmorecemento da actividade
económica e social que se desenvolvía nas zonas onde estaban asentados.
A Atención Primaria foi unha das áreas máis prexudicadas pola política de
recortes orzamentarios dos últimos doce anos, e a actuación do Partido Popular vai na
mesma liña, e para exemplo os orzamento da Xunta para 2022, onde as partidas
destinadas a Atención Primaria vense reducidas aínda máis.
É fundamental dotar a Atención Primaria dos recursos orzamentarios, materiais
e humanos suficientes para enfrontar, coa máxima calidade asistencial e garantías, a
nova situación.

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
REXISTRO-2GgC1Bitc-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Comisión 5ª:
. Vai reactivar o Sergas a atención sanitaria presencial nos consultorios de
Galiza?
. Está traballando con algún cronograma para facelo? Se é así cal é?
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. Cal é a razón para que unha medida de urxencia a estean convertendo en
definitiva?
. Coida que xs veciñ@s que eran atendid@s nestes consultorios están a recibir
na actualidade unha atención sanitaria de calidade?
. Considera que a atención telefónica e desprazamentos de quilómetros son
alternativas?
. É consciente o Goberno galego de que o peche dos consultorios está
causándolle á poboación ademais dos problemas sanitarios, prexuízos económicos e de
mobilidade e en moitos casos supón o esmorecemento da actividade económica e social
que se desenvolvía nas zonas onde estaban asentados.?

Santiago de Compostela, 7 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Olalla Rodil Fernández na data 07/01/2022 12:13:14
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Manuel Lourenzo Sobral e Luis Bará Torres,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 5ª, sobre as medidas a tomar para restituír a Unidade de
Prevención do Suicidio da Área Sanitaria Pontevedra-Salnés e aumentar os recursos
para a atención á saúde mental.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Área Sanitaria Pontevedra-Salnés é un claro exemplo da situación de
abandono á que a Xunta de Galiza ten sometida a atención á saúde mental.
Unha área formada por 27 concellos e que ten que dar asistencia a máis de
300.000 persoas só conta, fóra da atención hospitalaria con 3 unidades de saúde mental
de adultos e unha infanto-xuvenil, todas saturadas.
As tres unidades saúde mental de adultos, Vilagarcía, Lérez e Mollabao teñen
unha carga asistencial moi elevada e escaseza de persoal crónica.
A unidade infanto- xuvenil situada na Parda está permanentemente saturada,
CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
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con axendas desbordadas. As citas a maiores da axenda inicial danse continuamente,
ademais de urxencias e chamadas telefónicas. As primeiras citas demoran 2/3 meses. As
sucesivas como non computan para as estatísticas, porque a Xunta só publica as esperas
para a primeira, son escandalosas: para psicólogos de 6/7 meses e de psiquiatría dun
ano, ou pasan directamente ao buzón e xa chamarán.
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Hai uns meses crearon unha Unidade de Atención ao Suicidio con 1 psiquiatra e
2 psicólogas, que prestaba atención 3 días á semana no Centro de Saúde da Parda e 2 no
hospital do Salnés.
Acabamos de coñecer que só pasados uns mesas xa a pechan, e que as persoas
que estaban sendo atendidas son derivadas ás Unidades de Saúde Mental, que están
máis que saturadas.
Ao mesmo tempo, tamén se nos traslada información de que diante da
saturación das Unidades de Saúde Mental, moitas mulleres e nenas, que precisan do
atención psicolóxica son derivadas aos Centros de Información da Muller, CIM, en
procesos que nada teñen a ver cos temas que teñen por obxectivo tratar estes centros, o
que consideramos inaceptábel.
Toda esta falta de atención tradúcese nun drama para as persoas doentes, para as
familias e para os seus entornos. As que poden acoden á sanidade privada e as que non,
sinxelamente quedan tiradas.
Desde o ámbito sanitario están a alertar do aumento do número de suicidios,
sendo especialmente grave entre a xente nova. En Galiza quitáronse a vida 307 persoas
no último ano, temos a de maior taxa de suicidios do Estado, 13% por 100 mil
habitantes, fronte ao 7,79 %. Os servizos de psiquiatría son dos de máis lista de espera
no Sergas, segundo a propia información deste, en xuño deste ano eran 7020 persoas as
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que agardaban por unha primeira consulta. As consultas de seguimento tardan meses
Con esta situación e estes datos é imprescindíbel tomar medidas, actuar sen máis
demoras. A Xunta, o PP, ten que tomarse a serio o problema e na vez de anuncios ten
que tomar medidas reais, porque detrás das estatísticas están persoas que sofren.
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É inaceptábel que canta máis magnitude alcanzan os problemas de saúde mental,
máis dificultades de acceso á atención teñan as persoas doentes.

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª:
. Cal é a valoración da Xunta de Galiza da atención á saúde mental que están a
recibir as galegas e galegos?
. Cal é a valoración da Xunta de Galiza da atención á saúde mental que está a
recibir a poboación da Área Sanitaria Pontevedra-Salnés?
. Cal é a razón de ter suprimido a Unidade de Atención ao Suicidio que estaba
funcionando na Área Sanitaria de Pontevedra-Salnés con asistencia no Centro de Saúde
da Parda e Hospital do Salnés?
. Considera que as Unidades de Saúde Mental da Área Sanitaria tanto nas tres
unidades de adultos (Vilagarcía, Mollabao, Lérez) como na infanto-xuvenil do centro de
saúde da Parda teñen os recursos e persoal preciso para atender en condicións á súa
poboación de referencia?
. Considera aceptábeis as demoras para a atención da unidade infanto- xuvenil
situada na Parda , de 2/3 meses para as primeiras consultas sucesivas para psicólogos
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de 6/7 meses e de psiquiatría dun ano, ou pasan directamente ao buzón e xa chamarán?
. Están realizando derivacións aos CIM diante da saturación das Unidades de
Saúde Mental, a mulleres e nenas, que precisan do atención psicolóxica en procesos
que nada teñen a ver cos temas que teñen por obxectivo tratar estes centros?
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Santiago de Compostela, 7 de xaneiro de 2022

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Manuel Lourenzo Sobral
Luis Bará Torres
Deputada e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 07/01/2022 12:17:13

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 07/01/2022 12:17:18
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Manuel Lourenzo Sobral, Montserrat Prado Cores e Iria
Carreira Pazos, deputados e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,

presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 5ª.

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
completar este segundo equipo e mellorar a sanidade pública da comarca de Caldas, o
CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
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Verificación:
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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.
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,
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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 estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
. Cales son as razóns para deixar a 21.000 persoas que atende o PAC de Caldas
sen un médico/a de luns a venres?
. Considera a Xunta que con esta dotación se pode prestar unha axeitada
atención ás urxencias extrahospitalarias)
. Ten previsto o goberno galego repoñer o facultativo suprimido e completar o
cadro de persoal para que conte con dous equipos completos?
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Santiago de Compostela, 7 de xaneiro de 2022

Asdo.: Luis Bará Torres
Montserrat Prado Cores
Iria Carreira Pazos
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Manuel Lourenzo Sobral
Deputados e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 07/01/2022 13:22:29

María Montserrat Prado Cores na data 07/01/2022 13:22:33

Iria Carreira Pazos na data 07/01/2022 13:22:41

CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
REXISTRO-kcLnWkNH5-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 07/01/2022 13:22:48
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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 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.
No entanto, o seu maior logro que o fixo transcender a historia foi a súa
CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
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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
Rexurdimento, un conxunto de homes que sentarían as bases do que sería o
Rexionalismo político e o Rexurdimento pleno cultural.
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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
plan de actividades de divulgación e posta en valor desta figura histórica.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
REXISTRO-0oGFRXxf8-6
Verificación:
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Comisión 4ª :
. Prevé o goberno celebrar o bicentenario de Antolín Faraldo?
. É coñecedor do acordo do pleno do Concello de Betanzos para celebrar esta
data?
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. Coincide o goberno coa relevancia de recuperar o valor simbólico
representativo de Faraldo na historia de Galiza?
. Está disposta a Xunta a colaborar co Concello de Betanzos e a comisión de
traballo que deseñará o plan de actividades do Ano Antolín Faraldo?

Santiago de Compostela, 7 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 07/01/2022 13:38:28
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Daniel Castro García na data 07/01/2022 13:38:33

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 07/01/2022 13:38:46
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, María González Albert e Alexandra
Fernández Gómez, deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a
seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión de control da CRTVG,
sobre a aprobación do I Plan de Igualdade da CRTVG tal e como esixe a
lexislación vixente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde 2007 a lexislación galega obriga as administracións públicas e
demais organismos e entes públicos a contar cun plan de igualdade.
Así se recolle a Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das
mulleres de Galiza no
Artigo 11.- Voluntariedade e obrigatoriedade dos plans de igualdade.
1. Os plans de igualdade serán obrigatorios para a Administración
autonómica, os seus organismos autónomos, as sociedades públicas, as
CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
REXISTRO-q9nuilnh3-9
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fundacións do sector público autonómico, as entidades de dereito público
vinculadas ou dependentes da comunidade autónoma e os organismos con
dotación diferenciada nos orzamentos da comunidade autónoma que, ao
careceren de personalidade xurídica, non estean formalmente integrados na
Administración da comunidade autónoma.
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Porén, malia que a lei o esixe desde hai máis dunha década, a CRTVG –ao
igual que a propia Xunta de Galiza-- carece de plan de igualdade.
Nos últimos meses véñense sucedendo denuncias por parte das e dos
profesionais da Corporación mais tamén da audiencia e dos grupos da oposición
polo tratamento dado a casos de violencia machista en programas de
entretemento ou mesmo polo contido de cursos de formación en materia de
prevención do acoso laboral. Este último, denunciado polo Grupo parlamentario
socialista na Comisión de control da CRTVG do mes de maio.
Desde o Bloque Nacionalista Galego vimos reclamando nos últimos anos
a elaboración e aprobación do I Plan de Igualdade da CRTVG. En primeiro lugar
porque constitúe unha obriga legal para a entidade mais tamén un dereito para as
súas traballadoras e traballadores. Porén, tamén porque situacións vividas
recentemente como as arriba mencionadas ou outras, esixen adoptar todas as
medidas para impedir que se poidan volver (re)producir.

Por todo o exposto anteriormente formúlanse as seguintes preguntas para
resposta oral na Comisión de control da CRTVG:

CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
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- Por que non aprobou a CRTVG aínda o seu plan de igualdade tal e como
esixe a lexislación vixente?
- Pensa facelo? Cando?
- Conta a CRTVG cunha persoa responsábel en materia de igualdade?
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- De ser así, en que departamento se atopa inserida e cales son as súas
funcións?
- En caso contrario, pensa crear esta figura?

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Alexandra Fernández Gómez na data 28/12/2021 13:34:38

CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
REXISTRO-q9nuilnh3-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

María González Albert na data 28/12/2021 13:34:45

Olalla Rodil Fernández na data 28/12/2021 13:34:57
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Alexandra Fernández Gómez e María
González Albert, deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara e nas normas
de funcionamento da Comisión de control da CRTVG, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral na Comisión de control da CRTVG, sobre
o horario de prime time na TVG e a programación da nova temporada.

Exposición de motivos
Desde o Grupo parlamentar do BNG trouxemos en moitísimas ocasións á
Comisión de control da CRTVG a importancia de que a dirección da
Corporación sitúe no prime time da televisión o audiovisual galego e,
especialmente, a ficción feita no noso país tanto en series como en filmes.
n primeiro lugar porque procurar os espazos nos que chegar ao maior
número de audiencia potencial é unha obriga estabelecida na Lei 9/2011 de
medios audiovisuais públicos de Galiza mais tamén pola responsabilidade que

CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
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ten a CRTVG na difusión da creación galega.
Na nova temporada da TVG anunciouse que o horario elixido para emitir
series e filmes será a partir das 23.30 horas mudando, nalgúns casos, o horario en
que viñan emitíndose con anterioridade.
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O prime time no conxunto do Estado español, e tamén en Galiza, situábase
antes da pandemia entre o máis serodio de Europa. Porén, os últimos estudos
sinalan que a pandemia provocada pola Covid-19 tamén afectou á franxa
televisiva de máxima audiencia adiántanse ao horario habitual.
Detrás das audiencias hai innumerables variábeis: hábitos de consumo,
estilos de vida, costumes mais tamén responsabilidades de conciliación, horarios
laborais … o que esixe dunha profunda reflexión a respecto dos criterios de
programación que manexan ou condicionan as decisións das empresas, públicas e
privadas, de televisión.
Porén, a todas luces, comezar a emisión dunha serie ás 23.30h é relega a
un horario que impide conectar coa audiencia.

Por todo o exposto, formulamos as seguintes preguntas para resposta oral
na Comisión de control da CRTVG:
- Cal é o prime time da TVG?
- Que criterios utiliza a CRTVG para decidir o horario de emisión das

CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
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series e filmes?
- Considera a CRTVG que situar a partir das 23.30h a emisión dunha serie
é a mellor decisión para garantir que chega ao seu público potencial?
- Valora a CRTVG adiantar a emisión dos programas estrela, como
estudan ou mesmo aplican xa outras canles?
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- Vai apostar nesta nova temporada a CRTVG polo cinema e as series de
ficción galegas?

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 28/12/2021 13:37:17

María González Albert na data 28/12/2021 13:37:21
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Alexandra Fernández Gómez na data 28/12/2021 13:37:33
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Á Mesa do Parlamento
María González Albert, Olalla Rodil Fernández e Alexandra Fernández
Gómez, 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 de control da CRTVG, sobre o cambio de horario do
programa labranza na TVG.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O programa Labranza é un dos espazos senlleiros da Televisión de Galiza.
Trátase dun programa con 27 anos de emisión e máis de 1.500 capítulos emitidos. Así,
constitúese como o programa decano da información agraria a nivel estatal e un dos
máis veteranos da TVG.
A súa labor divulgativa víase complementada até 2018 polo microespazo “O
Agro” que durante anos tivo unha cadencia diaria de luns a venres para pasar a só dúas
emisións semanais até a súa eliminación definitiva en setembro de 2018 para pasar a ser
unha pequena sección dentro do programa A Revista.
Así hoxe o traballo informativo e de divulgación do mundo agrario fica
reservado en exclusiva ao programa Labranza que emite reportaxes sobre os distintos
sectores produtivos do agro galego, desde o leite até a viticultura, cun especial interese
CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
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naquelas iniciativas que pretenden revitalizar o medio rural en Galiza.
Tradicionalmente a súa emisión tiña lugar os domingos por volta das 14:00
horas desde vai anos (con pequenas variantes que por etapas foron desde as 13:45
pasando polas 13:50h). Ese era o horario que as e os profesionais do sector tiñan
destinado ao seu visionado.

1

98469

OFICINA PARLAMENTAR

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

E foi así de xeito continuado até que en 2019 tivo lugar a primeira suspensión do
programa durante a época estival, deixando á TVG sen esta información desde o día 23
de xuño até o 1 de setembro cando se retomaron as emisións.
Este proceso de eliminación de contidos, suspensión de espazos e paradas
estivais continuou desde entón incluíndo unha parada entre o 15 de marzo de 2020
(domingo) e o 10 de maio do mesmo ano (domingo tamén) parada que foi debida ao
confinamento pola pandemia da COVID.
Ese 10 de maio, data de regreso do Labranza ás pantallas da TVG, foi o tamén o
último día que o programa se emitiu respectando o seu horario de domingo. A fin de
semana seguinte o Labranza pasou a emitirse no sábado. Iso si, respectando o horario de
emisión.
Agora, tras da nova parada estival de 2021, no regreso de setembro, atopamos
un novo cambio e o programa Labranza mudou o seu horario de emisión pasando a
emitirse ás 12:30 (ou 12:35 horas da mañá). Horario que, como resulta claro, resulta de
difícil visualización para a xente do sector que nese momento se atopa, por regra xeral,
inmersa de cheo na súa xornada laboral.
Dáse ademais a situación de que o último convenio asinado entre a Consellaría
do Medio Rural e a propia Corporación da Radio e Televisión de Galiza, que está en
vigor até o 31 de decembro desde mesmo ano sinala, entre as obrigas asumidas pola
CRTVG, a que segue:
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2.Emisión do programa Labranza, cunha duración de 30 minutos de duración,
todos os domingos a partir das 14:00 h dende o 3 de xaneiro ao 26 de decembro de
2021. En total, 52 programas. O programa inclúe dúas reportaxes (de 12 minutos e
medio de duración aproximadamente) nos que se trata de facer unha análise en
profundidade de temas de actualidade do sector agropecuario, forestal e o medio rural.
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Deste xeito a Corporación está a incumprir as súas obrigas tanto no número de
espazos emitidos como no día e hora de emisión sen que medie explicación ao respecto.

Por todo o anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para
resposta oral na Comisión de control da CRTVG:
- A que se deben os sucesivos recortes na programación agraria e forestal nos
últimos anos na TVG?
- Cales son os motivos polos que se teñen producido todos estes cambios de día
e agora de hora na emisión do programa especializado Labranza?
- Que valoración fan do incumprimento do convenio asinado entre a CRTVG e a
Consellaría do Medio Rural?
- Estima que con estes cambios poden garantir a función de servizo público que
desenvolve este programa?
- Van dar volta atrás neses cambios?

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2021

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

Alexandra Fernández Gómez na data 28/12/2021 13:41:56

María González Albert na data 28/12/2021 13:41:59
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Olalla Rodil Fernández na data 28/12/2021 13:42:11
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Á Mesa do Parlamento
María González Albert, Olalla Rodil Fernández e Alexandra Fernández
Gómez, 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 de control da CRTVG, sobre a publicidade da campaña
publicitaria dunha empresa privada no Telexornal.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A CRTVG é unha corporación de medios públicos que inclúe tradicionais
medios audiovisuais como a radio e a televisión que nos últimos anos se viron
complementados con presenza noutras plataformas, redes sociais e outros espazos.
Segundo a Lei 9/2011 de 9 de novembro dos medios públicos de comunicación
audiovisual de Galiza e o seu Mandato Marco publicado no DOG do 29 de decembro de
2015 a función principal da Corporación da Radio e Televisión de Galiza é a de garantir
a prestación dun servizo público.
Na xornada do xoves 4 de novembro de 2021 deuse unha circunstancia
sorprendente se atendemos a esa labor de servizo público que debería rexer o traballo ca
CRTVG. Así, no Telexornal Mediodía no que curiosamente non se empregou nin un só
segundo dos 47 minutos que durou a informar sobre a actividade do principal grupo
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político da oposición deste país, si se atoparon até 41 segundos para informar (en
cursiva) sobre a estrea dunha nova campaña publicitaria dunha empresa de distribución
alimentaria que tería lugar esa mesma noite.
A sorpresa creceu no Telexornal Serán. Aí xa non se anunciou esa estrea. Aí
directamente se incluíu un anuncio de 2 minutos e 50 segundos como a información de

1

98473

OFICINA PARLAMENTAR

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

peche do espazo informativo. Así, tras a emisión dese spot publicitario emitiuse a
cortiña de peche do Telexornal.

Por todo o anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para
resposta oral na Comisión de control da CRTVG:
- Canto pagou a empresa por que a súa publicidade se incluíse dentro dos
espazos informativos da Televisión de Galiza?
- Forma esta campaña parte dalgún tipo de acordo maior co Grupo Tojeiro?
- Vai ser agora política habitual da CRTVG a inclusión de espazos publicitarios
dándolles formato de noticia dentro dos seus espazos informativos?
- Cal foi o criterio para incluír ese anuncio e non outros dentro do Telexornal?
- Estima vostede atinado o comentario realizado polo condutor do Telexornal
Mediodía ao sinalar que este anuncio recolle o “xeito de ser” dos galegos?
- Consideran que isto fai parte da súa labor de servizo público?

Santiago de Compostela, 5 de novembro de 2021

Asdo.: María González Albert
CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
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Olalla Rodil Fernández
Alexandra Fernández Gómez
Deputadas do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

María González Albert na data 05/11/2021 11:46:45

Alexandra Fernández Gómez na data 05/11/2021 11:46:50
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Olalla Rodil Fernández na data 05/11/2021 11:46:58
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Alexandra Fernández Gómez e María
González Albert, deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara e nas normas
de funcionamento da Comisión de control da CRTVG, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral na Comisión de control da CRTVG, sobre
a elaboración do contrato programa previsto na Lei 9/2011 de medios
audiovisuais públicos de Galiza e a presenza dos distintos xéneros audiovisuais
na programación da CRTVG.

Exposición de motivos
Desde hai unha década a lexislación que regula a CRTVG, nomeadamente
a Lei 9/211 de medios audiovisuais públicos, sinala a obriga da Corporación de
elaborar e asinar un contrato programa:
Artigo 33.- Contratos programa
1. O desenvolvemento e a concreción, para todas e cada unha das súas
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canles, dos obxectivos da función de servizo público encomendados á
Corporación RTVG realizaranse mediante a subscrición por un período de tres
anos do correspondente contrato programa entre o Consello da Xunta e a
Corporación RTVG. O primeiro contrato programa achegará a memoria e o plan
plurianual de actuación regulados no artigo 54 da Lei 16/2010, do 17 de
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decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector
público autonómico de Galicia.
2. O contrato programa deberá referirse de xeito expreso aos seguintes
contidos:
a) As achegas con cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma de
Galicia destinadas a compensar a Corporación RTVG pola prestación do servizo
público de radio e televisión.
b) Os medios para a adecuación e actualización do custo das actividades
e dos obxectivos acordados ás variacións do ámbito económico, garantindo
sempre o cumprimento do mandato marco e o obxectivo de estabilidade
orzamentaria.
c) Os obxectivos da política de eficiencia, rendibilidade, produtividade,
persoal ou reestruturación técnica, así como os métodos indicadores da súa
avaliación e a forma de render conta deles, que desenvolverá a Corporación
RTVG no exercicio da misión de servizo público.
d) Os contidos de servizo público que deban emitirse pola Corporación
RTVG, que deberán concretar as porcentaxes de xéneros de programación.
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REXISTRO-0XxDACuhZ-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

e) Os efectos que haberán de derivarse do incumprimento dos
compromisos acordados.
f) O control da execución do contrato programa e dos resultados
derivados da súa aplicación.
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3. Entre os obxectivos específicos que deberá desenvolver a Corporación
RTVG poderán considerarse, ademais dos obxectivos propios da actividade
audiovisual, os obxectivos de natureza organizativa ou económica que
contribúan ao mellor cumprimento da misión de servizo público.
4. Os membros da Xunta comparecerán para informar anualmente o
Parlamento autonómico sobre a execución e o resultado do contrato programa.
Nel e de maneira específica deben incluírse, de acordo co apartado d) os
contidos de servizo público que deban emitirse pola Corporación RTVG, que
deberán concretar as porcentaxes de xéneros de programación.
Porén, ao igual que acontece con outros artigos da propia lei, a CRTVG
incumpre este punto desde a súa entrada en vigor.
Para o Bloque Nacionalista Galego, como temos expresado en millentas
ocasións, os argumentos cos que a CRTVG tenta xustificar este incumprimento
non serven pois hai formas de elaborar o devandito contrato programa deixando á
marxe o conflito que mantén a Corporación coa Facenda española por mor do
IVE.
Asemade, é fundamental ao noso entender, que en aras de dar
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cumprimento á misión de servizo público se recollan os compromisos da
Corporación a respecto da emisión dos diferentes xéneros audiovisuais,
especialmente en televisión.
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Por todo o exposto, formulamos as seguintes preguntas para resposta oral
na Comisión de control da CRTVG:
- Vai, nalgún momento, cumprir a CRTVG o artigo 33 da Lei 9/2011
referido á elaboración e sinatura de contratos programa?
- Que porcentaxe representan os distintos xéneros de programación na
TVG?

Santiago de Compostela, 15 de novembro de 2021

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

Olalla Rodil Fernández na data 15/11/2021 11:48:35

María González Albert na data 15/11/2021 11:49:01
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Alexandra Fernández Gómez na data 15/11/2021 11:49:14
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Á Mesa do Parlamento
Noelia Otero Lago, Noa Díaz Varela e Julio Torrado Quintela, deputadas e
deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión Permanente non
Lexislativa de Control da Corporación da RTVG.
O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, anunciaba en outubro ante as cifras
sobre enfermidades mentais un Plan de Acción 2021-2024 de Saúde Mental
dotado con 100 millóns de euros e que incluirá formación sanitaria en saúde
mental e a creación dun teléfono 24 horas para ofrecer atención e apoio ante a
conduta suicida.
Un Plan de Acción anunciado e celebrado no palacio da Moncloa no que interveu
o xornalista Anxo Lugilde, correspondente da Vangarda en Galicia e Portugal e
autor da obra a Vella Compañeira, un libro no que testemuña os seus longos anos
de loita contra a depresión. Esta obra ten acadado un grandísimo recoñecemento
político, social e mediático pola achega que supón a visibilización das
enfermidades mentais e a loita contra a estigmatización.
Julia en la Onda, Onda Cero, Las Mañanas de Radio Nacional de España, varios
programas de Cadena Ser como La Ventana, Via Lliure de Rac1, La Cope, catro
das cinco maiores emisoras de radio do Estado, ademais doutras aparicións en
numerosos espazos de ámbito local e autonómico das mesmas emisoras da
Cadena Ser en cidades galegas, da Cope e Onda Cero, xunto a outras emisoras
como Catalunya Ràdio, Radio Euskadi, Radio Aragón ou emisoras máis locais
como Ràdio Estel ou mesmo a emisora cristiá de Cataluña!
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En televisión ETB e ETB2, TVE, en tres ocasións; TV3 dúas veces, La Sexta,
Telecinco programas e informativos teñen recollido e salientado en diversos
espazos a importante pegada desta obra.
No que atinxe a xornais son varias as entrevistas e espazos en varias ocasións no
Diario de Ferrol, La Región de Ourense, Faro de Vigo, La Opinión de A Coruña,
El Progreso de Lugo, Nós, El Correo Gallego que publicaba entrevista recollida
pola axencia Efe. Deste xeito, todos os xornais ou grupos de xornais galegos agás
un publicaron entrevistas.
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Houbo unha xira polas setes cidades galegas, en outubro os actos de Vigo,
Santiago, A Coruña e Pontevedra, en novembro Lugo, Ferrol e Ourense. Algunha
en compaña de autores recoñecidos.
O cadro da boa acollida da obra completouse coa saída da segunda edición en
castelán, da editorial Península, e a primeira reimpresión da versión en galego.
Cómpre salientar, asemade, que o pasado 14 de novembro o presidente do
Goberno de España publicou un artigo sobre a saúde mental no diario líder no
Estado, El País, que comezaba e remataba con alusións a “La Vieja Compañera”,
ademais de espazos e entrevistas en La Vanguardia, El País, El Diario.es, 20
Minutos, El Periódico, Diario de Sevilla, Valencia Plaza entre outros.
Todas as expectativas previas de repercusión da obra que tiñan as tres editoriais,
Península, Columna, do grupo Planeta, e Luzes foron sobordadas amplamente en
televisión, radio e prensa de papel e dixital, sen necesitar a publicidade da
CRTVG pero resulta á vista deste repaso rechamante en termos de criterio.
Sobre a obra e o autor falouse en todas as canles públicas autonómicas agás na
CRTVG, comunidade na que naceu o autor e onde desenvolveu toda a súa
carreira profesional e en cuxa lingua propia está publicada a obra. Unha obra
publicada en galego, da que se fala en todo o Estado con relevancia mediática
indiscutible e que non existe para os medios públicos galegos.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
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1. Cal é o criterio xornalístico diferencial coa práctica totalidade dos medios
galegos, dos máis importantes do conxunto do Estado, públicos e privados,
para non mencionar e dar cobertura a unha obra sobre saúde mental, dun
xornalista galego, escrita en galego e recoñecida a tantos niveis pola súa
visibilización da depresión e as enfermidades mentais?
2. Comparte como director xeral que non se lle dea cobertura e, polo tanto,
non considera de interese a difusión da obra e da historia que relata?
3. Van a entrevistar a Anxo Lugilde arredor deste libro nalgún espazo da
CRTVG?

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
98482

Pazo do Parlamento, 4 de xaneiro do 2022
Asinado dixitalmente por:
Noelia Otero Lago na data 04/01/2022 13:35:12
Noa Susana Díaz Varela na data 04/01/2022 13:35:23
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Julio Torrado Quintela na data 04/01/2022 13:35:34
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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 escrita.

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
escrita:
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
CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
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Verificación:
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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

Asinado dixitalmente por:
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Alexandra Fernández Gómez na data 28/12/2021 10:05:41
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Xosé Luis Bará Torres na data 28/12/2021 10:05:44
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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 escrita.

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
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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 escrita:
-Considera normal o goberno galego someter a información pública o
parque eólico dos Cotos en pleno período de nadal e con só 15 días para a
CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
REXISTRO-M2SAzumiI-0
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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 13:11:40

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 28/12/2021 13:11:44
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao
abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta escrita, relativa á urxencia de tomar medidas para salvar a Atención
Primaria.

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
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,
CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
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de 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
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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 nos servizos de urxencias, poñendo en risco tamén a súa
operatividade.
Voces de alarma pola constatación de que este deterioro é terreo aboado para
CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
REXISTRO-OU0ZWcWPg-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

o medre da sanidade privada.
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.
2
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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 todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
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 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
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cal presentar un plano de estabilidade de emprego?
Que alternativa lles oferta @s galeg@s diante da escaseza de facultativ@s
de Medicina de Familia e comunitaria?
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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, 29 de decembro de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
REXISTRO-OU0ZWcWPg-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Iria Carreira Pazos na data 29/12/2021 17:54:00

Olalla Rodil Fernández na data 29/12/2021 17:54:04

María Montserrat Prado Cores na data 29/12/2021 17:54:13
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos, deputadas do Grupo
Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta escrita,
relativa 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

CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
REXISTRO-YM2wVVq6V-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

pode 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 para solucionar o problema, caracterizada pola improvisación e o
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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
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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, a través das deputadas asinantes, presenta as
seguintes preguntas para resposta escrita:
Considera a Xunta que Galiza que conta cun sistema de rastrexo de persoas
positivas por Covid 19 ben dotado e eficiente para actuar con rapidez e parar a
cadea de contaxios?
Parécelle responsábel que as persoas que realizan unha

labor tan

importante como as de rastrexo de persoas positivas por Covid 19 teñan un
contrato de fin de semana, por un mes, cun salario bruto que apenas supera os sete
euros a hora e unha formación dunhas horas?
Considera que diante da situación explosiva de contaxios e cunha
transmisión comunitaria descontrolada pode ter un sistema de rastrexo
caracterizado pola improvisación e a falta de planificación ?

Santiago de Compostela, 30 de decembro de 2021

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

3

98499

OFICINA PARLAMENTAR

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

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 30/12/2021 11:11:42
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Á Mesa do Parlamento
Iria Carreira Pazos e Luis Bará Torres, deputada e deputado do Grupo
Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta escrita.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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
varias parroquias deste concello. Este parque eólico, promovido pola empresa Green
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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
dispoñen de traída de auga municipal. Por outra banda, este parque suporía a afectación
1
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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).
Asemade, tan só se somete a exposición pública a solución de evacuación
CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
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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
independente, a evacuación da enerxía xerada en só tres parques eólicos do mesmo
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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 formúlanse as seguintes preguntas para
resposta escrita:
– Que valoración fai o goberno galego dos proxectos de parques eólicos
existentes para a contorna da comarca de Compostela?
– É consciente o goberno galego do impacto que suporía a construción do parque
eólico Vilartoxo sobre a economía local así como a habitabilidade da zona?
– É coñecedor o goberno galego da riqueza cultural e natural existente na zona
de afectación do parque? Que opinión lle merece que fiquen dentro do parque eólico
elementos arqueolóxicos, tanto catalogados coma sen catalogar, coa potencial falta de
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aproveitamento e estudo que suporá? Ten algunha medida prevista para localizar máis
elementos patrimoniais?
– Cal é a razón pola que os parques eólicos de Vilartoxo, Barrosino e Troitomil
se están a tramitar de xeito independente a pesar de compartir infraestruturas como
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poden ser as liñas de evacuación? Considera o goberno galego que existe algunha
xustificación para este feito?
– Ten algunha medida prevista o goberno galego para avaliar de xeito conxunto
todos os proxectos de parques eólicos existentes nas comarcas de Compostela, o Xallas
e a Barcala?
– Considera a Xunta de Galiza impulsar un cambio na normativa eólica actual
que permita a 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
Luis Bará Torres
Deputada e deputado do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Iria Carreira Pazos na data 30/12/2021 13:56:55

Xosé Luis Bará Torres na data 30/12/2021 13:57:00
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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 escrita.
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
educativa (LOMLOE), aprobada en decembro de 2020 e que dota de máis
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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.
Por iso, o deputado e a deputada que asinan, solicitan en resposta escrita
contestación ás seguintes preguntas:
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1ª) Vai a Xunta de Galicia a implantar con carácter transversal a educación
ambiental nos plans de estudo dos diferentes centros educativos de Galicia para
afrontar as carencias actuais nesa materia dentro da autonomía que lle outorga a
LOMLOE?
2ª) Considera a Xunta de Galicia que a educación ambiental debe ser unha parte
fundamental do sistema educativo no século XXI?
3ª) Vai a Xunta de Galicia a implantar nos centros educativos de Galicia
actividades de educación ambiental que impliquen contacto e aprendizaxe
directos na natureza?
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Pazo do Parlamento, 30 de decembro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Pablo Arangüena Fernández na data 30/12/2021 11:14:28
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Paloma Castro Rey na data 30/12/2021 11:14:43
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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 presenta ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta escrita.
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 deputado e a deputada que asinan, solicitan en resposta escrita
contestación ás seguintes preguntas:
1ª) Considera o Goberno galego que se deu cumprimento en prazo á lexislación
vixente en materia de publicidade dos datos estatísticos de contratos?
2ª) Que motivos poden explicar a tardanza producida?
3ª) Cando se prevé que figuren estes datos concretos na páxina de transparencia
da Xunta de Galicia?
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4ª) Cales son os datos estatísticos correspondentes á actividade contractual de
2019 e 2020 dos órganos de contratación da Administración autonómica da
comunidade autónoma de Galicia e do seu sector público, por tipo de contrato
(administrativos especiais, obras, servizos, subministracións, xestión de servizos
públicos, colaboración público-privada, sectores da auga, enerxía, transportes e
servizos postais, concesión de obra pública)?
5ª) Cales son os datos estatísticos correspondentes á actividade contractual de
2019 e 2020 dos órganos de contratación da Administración autonómica da
Comunidade Autónoma de Galicia e do seu sector público por tipo de
procedemento (aberto, diálogo competitivo, negociado, restrinxido, derivados de
acordo marco, outros, contratos menores, de emerxencia)?
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6ª) Cales son os datos estatísticos correspondentes á actividade contractual de
2019 e 2020 dos órganos de contratación da Administración autonómica da
Comunidade Autónoma de Galicia e do seu sector público por importe para cada
un dos tipos de procedemento (aberto, diálogo competitivo, negociado,
restrinxido, derivados de acordo marco, outros, contratos menores, de
emerxencia)?
Pazo do Parlamento, 30 de decembro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Pablo Arangüena Fernández na data 30/12/2021 16:00:16
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Á Mesa do Parlamento
Paloma Castro Rey, Martín Seco García e Leticia Gallego Sanromán,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por escrito.
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.
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.
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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.
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.
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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.
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para a súa resposta escrita:
1. Porque dende o goberno da Xunta de Galicia declarouse prioritario este
proxecto, recortando os prazos de tramitación? Informouse disto
previamente ao Concello de Cerdedo Cotobade?
2. Porque dende o goberno da Xunta de Galicia non se actuou con
transparencia e se informou á veciñanza afectada polo futuro parque eólico
os Cotos sobre as características deste proxecto e como vai afectar aos
mesmos?
3. Vai o Goberno da Xunta de Galicia a dirixirse a Augas de Galicia co fin de
que emita un informe sobre a afectación deste proxecto a diferentes ríos e
regatos destes municipios afectados?
4. Entende o goberno da Xunta de Galicia que existiu mala fe na publicación
no DOG do 24 de decembro do sometemento a información pública deste
proxecto?
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5. Ten previsto o Goberno da Xunta 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?

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

Asinado dixitalmente por:
Paloma Castro Rey na data 03/01/2022 13:02:29
Martín Seco García na data 03/01/2022 13:02:37
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María Leticia Gallego Sanromán na data 03/01/2022 13:02:47
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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
Noa Presas Bergantiños, Ramón Fernández Alfonzo e Daniel Pérez López,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta escrita, 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
CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
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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 estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
. Que avaliación fai a Xunta de Galiza das medidas fiscais aplicadas no ámbito
do seu autogoberno no pasado exercicio da renda?
. Considera que axudaron a paliar as desigualdades sociais e o impacto da
pandemia?
. Que medidas prevé para a declaración respecto do ano 2021 e adaptarse ao
contexto social e económico da covid-19?
. Vai exercer o goberno galego a súa capacidade de autogoberno en materia
fiscal para axudar aos colectivos afectados por ERTE, desemprego e contratos precarios
que se ven prexudicados polos limiares que esixen a declaración da renda?
. Vai demandar o goberno galego máis capacidade normativa ao goberno do
Estado?
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. Vai demandar ao goberno do Estado medidas concretas para a realización do
próximo exercicio da renda? En que termos?

Santiago de Compostela, 4 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Ramón Fernández Alfonzo
Daniel Pérez López
Deputada e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Daniel Pérez López na data 04/01/2022 10:17:59

Ramón Fernández Alfonzo na data 04/01/2022 10:18:03
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Noa Presas Bergantiños na data 04/01/2022 10:18:11
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Ramón Fernández Alfonzo e Daniel Pérez López,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta escrita, 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
profunda crise industrial que vive Galiza observamos como malia non ter xerado nunca
CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
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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.
Así mesmo, vemos como diferentes informes, como os elaborados polo
Observatorio eólico da Vigo, alertan do reducido retorno para persoas e comunidades
1
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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 estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
. Como valora o goberno galego o insuficiente retorno económico que ten a
xeración líder de eólica de Galiza?
. Como valora o goberno galego o fracaso do canon eólico?
. Como valora o goberno galego o retorno económico para a cidadanía do papel
de produtora eólica de Galiza?
. Como valora o goberno galego a destrución de postos de traballo e
deslocalización de empresas como Vestas ou Siemens Gamesa?
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. Como explica o goberno galego que malia ser líder Galiza en xeración de
enerxía eólica isto non supoña un retorno económico directo en materia de
industrialización, emprego e recursos económicos?
. Vai rectificar e impulsar medidas de participación pública?
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. Vai impulsar un novo marco normativo para a enerxía eólica?

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

Asinado dixitalmente por:

Daniel Pérez López na data 04/01/2022 11:18:15

Ramón Fernández Alfonzo na data 04/01/2022 11:18:18
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Noa Presas Bergantiños na data 04/01/2022 11:18:29
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Ramón Fernández
Alfonzo e Daniel Pérez López, deputada e deputados do Grupo Parlamentar do
Bloque Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no Regulamento da

Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta escrita, 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
goberno central estaba a incorrer e o propio Parlamento Galego pronunciouse
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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
Galiza avanzaba en sede parlamentar novamente, en palabras de Valeriano Martínez,
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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
ampla experiencia na que o diálogo co goberno central non funcionou, como foi o caso
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do IVE de 2017, e foi preciso recorrer á vía xudicial.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
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. Cal é o resultado das negociacións da Xunta co Estado para facer respectar o
desenvolvemento propio do dereito civil galego respecto dos pactos sucesorios?
. Prevé o goberno galego un resultado satisfactorio?
. De non ser así, xa tomou ou prevé tomar medidas xudiciais? Cales e en que
datas?
. Que medidas está a impulsar o goberno galego para defender o autogoberno
económico e financeiro do noso país?

Santiago de Compostela, 4 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Daniel Pérez López na data 04/01/2022 11:41:28

Ramón Fernández Alfonzo na data 04/01/2022 11:41:31
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Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 04/01/2022 11:41:39
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Noa Presas Bergantiños na data 04/01/2022 11:41:49
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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 por escrito.
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,
sanidade, saúde pública, protección da privacidade e dos datos persoais, e
infraccións que afecten ós intereses financeiros da UE, entre outras.
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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 deputado e a deputada que asinan formulan as seguintes
preguntas para a súa resposta escrita:
1. Vai a Xunta de Galicia a cumprir o establecido na 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, así como do
establecemento das garantías necesarias para a protección dos
denunciantes?
2. Cales son os mecanismos que vai establecer para ese cumprimento?
3. Por que non dispón aínda a Xunta de Galicia de mecanismos para permitir
a denuncia interna de irregularidades e a garantía da protección dos
denunciantes desas irregularidades?
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
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Asinado dixitalmente por:
Pablo Arangüena Fernández na data 04/01/2022 13:39:37
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Paloma Castro Rey na data 04/01/2022 13:39:48
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Á Mesa do Parlamento
Noelia Otero Lago, Noa Díaz Varela e Julio Torrado Quintela, deputadas e
deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por escrito.
O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, anunciaba en outubro ante as cifras
sobre enfermidades mentais un Plan de Acción 2021-2024 de Saúde Mental
dotado con 100 millóns de euros e que incluirá formación sanitaria en saúde
mental e a creación dun teléfono 24 horas para ofrecer atención e apoio ante a
conduta suicida.
Un Plan de Acción anunciado e celebrado no palacio da Moncloa no que interveu
o xornalista Anxo Lugilde, correspondente da Vangarda en Galicia e Portugal e
autor da obra a Vella Compañeira, un libro no que testemuña os seus longos anos
de loita contra a depresión. Esta obra ten acadado un grandísimo recoñecemento
político, social e mediático pola achega que supón a visibilización das
enfermidades mentais e a loita contra a estigmatización.
Julia en la Onda, Onda Cero, Las Mañanas de Radio Nacional de España, varios
programas de Cadena Ser como La Ventana, Via Lliure de Rac1, La Cope, catro
das cinco maiores emisoras de radio do Estado, ademais doutras aparicións en
numerosos espazos de ámbito local e autonómico das mesmas emisoras da
Cadena Ser en cidades galegas, da Cope e Onda Cero, xunto a outras emisoras
como Catalunya Ràdio, Radio Euskadi, Radio Aragón ou emisoras máis locais
como Ràdio Estel ou mesmo a emisora cristiá de Cataluña!
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En televisión ETB e ETB2, TVE, en tres ocasións; TV3 dúas veces, La Sexta,
Telecinco programas e informativos teñen recollido e salientado en diversos
espazos a importante pegada desta obra.
No que atinxe a xornais son varias as entrevistas e espazos en varias ocasións no
Diario de Ferrol, La Región de Ourense, Faro de Vigo, La Opinión de A Coruña,
El Progreso de Lugo, Nós, El Correo Gallego que publicaba entrevista recollida
pola axencia Efe. Deste xeito, todos os xornais ou grupos de xornais galegos agás
un publicaron entrevistas.
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Houbo unha xira polas setes cidades galegas, en outubro os actos de Vigo,
Santiago, A Coruña e Pontevedra, en novembro Lugo, Ferrol e Ourense. Algunha
en compaña de autores recoñecidos.
O cadro da boa acollida da obra completouse coa saída da segunda edición en
castelán, da editorial Península, e a primeira reimpresión da versión en galego.
Cómpre salientar, asemade, que o pasado 14 de novembro o presidente do
Goberno de España publicou un artigo sobre a saúde mental no diario líder no
Estado, El País, que comezaba e remataba con alusións a “La Vieja Compañera”,
ademais de espazos e entrevistas en La Vanguardia, El País, El Diario.es, 20
Minutos, El Periódico, Diario de Sevilla, Valencia Plaza entre outros.
Todas as expectativas previas de repercusión da obra que tiñan as tres editoriais,
Península, Columna, do grupo Planeta, e Luzes foron sobordadas amplamente en
televisión, radio e prensa de papel e dixital, sen necesitar a publicidade da
CRTVG pero resulta á vista deste repaso rechamante en termos de criterio.
Sobre a obra e o autor falouse en todas as canles públicas autonómicas agás na
CRTVG, comunidade na que naceu o autor e onde desenvolveu toda a súa
carreira profesional e en cuxa lingua propia está publicada a obra. Unha obra
publicada en galego, da que se fala en todo o Estado con relevancia mediática
indiscutible e que non existe para os medios públicos galegos.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para a súa resposta escrita:
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1. Cal é o criterio xornalístico diferencial coa práctica totalidade dos medios
galegos, dos máis importantes do conxunto do Estado, públicos e privados,
para non mencionar e dar cobertura a unha obra sobre saúde mental, dun
xornalista galego, escrita en galego e recoñecida a tantos niveis pola súa
visibilización da depresión e as enfermidades mentais?
2. Comparte como director xeral que non se lle dea cobertura e, polo tanto,
non considera de interese a difusión da obra e da historia que relata?
3. Van a entrevistar a Anxo Lugilde arredor deste libro nalgún espazo da
CRTVG?
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Pazo do Parlamento, 4 de xaneiro do 2022
Asinado dixitalmente por:
Noelia Otero Lago na data 04/01/2022 13:35:44
Noa Susana Díaz Varela na data 04/01/2022 13:35:55
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Julio Torrado Quintela na data 04/01/2022 13:36:08
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Noa Presas Bergantiños, Ramón Fernández Alfonzo e
Manuel Lourenzo Sobral, deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,

presentan a seguinte Pregunta para resposta escrita, relativa ás irregularidades no
parque eólico Os Cotos, no concello de Cerdedo-Cotobade.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado xoves 23 de decembro de 2021 someteuse a información pública, polo
prazo de 15 días hábiles, o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización
administrativa previa e de construción, proxecto de interese autonómico e solicitude de
declaración de utilidade pública do parque eólico Os Cotos, situado no concello de
Cerdedo-Cotobade.
O pasado 31 de decembro, o alcalde de Cerdedo-Cotobade anunciou a través das
redes sociais (vídeo e comunicado en facebook) que “Irregularidades detectadas pola
Xunta na documentación presentada pola empresa do parque eólico Os Cotos obriga a
volver a sacar a exposición pública o parque eólico Os Cotos”. Nesta comunicación
tamén se afirma que “A Xunta publicará nos próximos días no DOG un novo proceso de
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exposición pública do parque eólico ao detectarse varios defectos na documentación
presentada pola empresa”.
A comunicación a través das redes sociais por parte dun alcalde non parece o
procedemento normal para trasladar decisións administrativas da Xunta, a non ser que
por parte da Xunta se cambiasen os procedementos ao respecto. Máis alá desta
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“particular” forma de proceder, o grupo parlamentar do BNG considera necesario que o
goberno galego informe de maneira directa, veraz e transparente sobre estas supostas
irregularidades e defectos, e sobre as consecuencias que estes feitos terán para a
veciñanza afectada.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
. Cales son as irregularidades detectadas pola Xunta na documentación
presentada pola empresa do parque eólico Os Cotos?
. Estas irregularidades e defectos teñen que ver co procedemento de información
pública ou tamén afectan aos acordos do Consello da Xunta do 21 de outubro polo que
se declara o proxecto “iniciativa empresarial prioritaria” e da Dirección Xeral de
Planificación Enerxética do 25 de outubro polo se aproba a tramitación de urxencia dos
procedementos administrativos correspondentes ao parque eólico?
. Até que data se teñen que retrotraer as actuacións da admistración galega e
cando está previsto que se volva a someter a información pública a documentación do
parque eólico?
. Desde cando o alcalde de Cerdedo-Cotobade actúa como portavoz da
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vicepresidencia segunda da Xunta e consellaría de Economía, Empresa e Innovación?

Santiago de Compostela, 5 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Luis Bará Torres
Noa Presas Bergantiños
Ramón Fernández Alfonzo
Manuel Lourenzo Sobral
Deputada e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 05/01/2022 10:37:11

Ramón Fernández Alfonzo na data 05/01/2022 10:37:15

Noa Presas Bergantiños na data 05/01/2022 10:37:28
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Xosé Luis Bará Torres na data 05/01/2022 10:37:38
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Á Mesa do Parlamento
Daniel Pérez López, Noa Presas Bergantiños 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 escrita, 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
período a media de descenso do paro a nivel do Estado foi tres veces superior.

CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
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Verificación:
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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.
CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
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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 estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
. Valora a o goberno galego coma positivos os datos de desemprego do mes de
decembro?
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. Como valora o goberno galego que os datos de desemprego dos últimos catro
meses?
. Á vista deses datos, considera que o mercado laboral galego está amosando
unha tendencia negativa que contrasta coa tendencia estatal? ¿Cales son para o goberno
galego as razóns desa disparidade?
. Considera o goberno galego que as políticas de emprego implementadas nos
doce últimos anos resolveron eivas estructurais do noso mercado de traballo, como a
temporalidade na contratación, estacionalidade ou a precariedade do emprego, que
afectan especialmente ás mulleres e á xente moza?

Santiago de Compostela, 5 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Daniel Pérez López na data 05/01/2022 12:29:58

Noa Presas Bergantiños na data 05/01/2022 12:30:08
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Ramón Fernández Alfonzo na data 05/01/2022 12:30:19
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Julio Torrado Quintela, Noelia Otero Lago,
Paloma Castro Rey e Marina Ortega Otero, deputadas e deputado pertencentes
ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta por escrito.
A Atención Primaria do sistema sanitario de Galicia está sendo obxecto de debate
e discusión por parte de tódolos axentes implicados no deseño e implementación
das políticas públicas sanitarias, incluídos por suposto os propios profesionais que
traballan no sistema.
Dende hai tempo existen numerosas reivindicacións e queixas sobre a saturación
do sistema, dita saturación tivo un maior incremento debido a pandemia da
Covid-19. Isto 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.
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).
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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
"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".
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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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.
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.
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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, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para a súa resposta escrita:
1. Vai o Sergas a incorporar inmediatamente máis persoas facultativas nestes
catorce centros de saúde que lles acaba de restrinxir a actividade que afecta
ás unidades de Atención Primaria?
2. Ten pensado a Xunta de Galicia incorporar novos/as facultativos/as con
salarios equiparables aos países veciños e con maior estabilidade laboral
para facer atractivo traballar en Galicia?
3. O Goberno autonómico vai 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 17:31:29
Julio Torrado Quintela na data 05/01/2022 17:31:37
Noelia Otero Lago na data 05/01/2022 17:31:44
Paloma Castro Rey na data 05/01/2022 17:31:55

CSV: BOPGDSPG-FFne4b5Sa-6
REXISTRO-IqBg8OtQ1-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Marina Ortega Otero na data 05/01/2022 17:32:04
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, María González Albert e Carmen Aira Díaz,
deputado e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta escrita.

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.
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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.
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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 estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
. É coñecedor o goberno galego da existencia de garranos en liberdade que non
están regularizados?
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. É sabedor da problemática creada a raíz da regularización e chipeado
ocasionada polo decreto 142/2012, do 14 de xuño ?
. É consciente do declive desta especie e desta actividade?
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. Cre este goberno que valora na súa xusta medida a importancia da existencia
dos garranos e besteiros e a necesidade de orientar a súa actividade e aproveitamento
cara a outros escenarios diferentes aos que tradicionalmente viñan sendo?
. Pensa tomar medidas en positivo que corrixan as eivas atrancos actuais e
conduzan a unha regularización razoable que contemple as características propias do
noso País?
. Cal é a opinión do goberno galego sobre unha posible negociación con Europa
para o establecemento de medidas excepcionais de protección orientadas ao
mantemento destes animais e dos espazos que conforman o seu hábitat secular.
. Sabe o goberno galego da existencia de roubos e comercialización clandestina
de garranos principalmente nas serras e montes do sur de Galiza?
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Manuel Lourenzo Sobral, Montserrat Prado Cores e Iria
Carreira Pazos, deputados e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,

presentan a seguinte Pregunta para resposta escrita.

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
completar este segundo equipo e mellorar a sanidade pública da comarca de Caldas, o
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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.
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,
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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 estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
. Cales son as razóns para deixar a 21.000 persoas que atende o PAC de Caldas
sen un médico/a de luns a venres?
. Considera a Xunta que con esta dotación se pode prestar unha axeitada
atención ás urxencias extrahospitalarias)
. Ten previsto o goberno galego repoñer o facultativo suprimido e completar o
cadro de persoal para que conte con dous equipos completos?
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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 escrita, 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.
No entanto, o seu maior logro que o fixo transcender a historia foi a súa
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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
Rexurdimento, un conxunto de homes que sentarían as bases do que sería o
Rexionalismo político e o Rexurdimento pleno cultural.
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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
plan de actividades de divulgación e posta en valor desta figura histórica.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
. Prevé o goberno celebrar o bicentenario de Antolín Faraldo?
. É coñecedor do acordo do pleno do Concello de Betanzos para celebrar esta
data?
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. Coincide o goberno coa relevancia de recuperar o valor simbólico
representativo de Faraldo na historia de Galiza?
. Está disposta a Xunta a colaborar co Concello de Betanzos e a comisión de
traballo que deseñará o plan de actividades do Ano Antolín Faraldo?

Santiago de Compostela, 7 de xaneiro de 2022

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