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SUMARIO
1. Procedementos parlamentarios

1.3. Procedementos de control e impulso

1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
1.3.6.2.4. Proposicións tramitadas

COMISIóN 1ª, INSTITUCIONAL, DE ADMINISTRACIóN XERAL, XUSTIzA E INTERIOR
Rexeitamento da iniciativa

ı 2502 (11/PNC-000264)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e Castro Rey, Paloma
Sobre o deseño polo Goberno galego dun plan de control da xestión, eﬁcacia e eﬁciencia das polí99331
ticas autonómicas

ı 25126 (11/PNC-002351)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e dous deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto do recoñecemento do
dereito do persoal ao servizo da Administración de Xustiza ás percepcións por traxectoria profesional
99331

ı 25928 (11/PNC-002435)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Carreira Pazos, Iria e dous deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para incrementar a súa contribución
económica ao Consorcio da Cidade de Santiago
99331

COMISIóN 2ª, ORDENACIóN TERRITORIAL, ObRAS PúbLICAS, MEDIO AMbIENTE E SERvIzOS
Rexeitamento da iniciativa
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ı 11762 (11/PNC-001191)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Lourenzo Sobral, Manuel Antonio
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co prazo de remate das
concesións para a ocupación de terreos pertencentes ao dominio público marítimo-terrestre na
99332
Xunqueira de Alba, no concello de Pontevedra

99320
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COMISIóN 8ª, PESCA E MARISqUEO

Aprobación por unanimidade sen modiﬁcacións

ı 23397 (11/PNC-002201)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e seis deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co impacto do prezo da
99332
enerxía eléctrica nas empresas da industria do mar
Rexeitamento da iniciativa

ı 14483 (11/PNC-001477)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para o deseño e a execución dun plan
multianual para recuperar a produtividade dos bancos marisqueiros da ría de Arousa
99333

ı 17079 (11/PNC-001736)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Torrado Quintela, Julio
Sobre o rexeitamento da Xunta de Galicia da proposta da Organización Mundial do Comercio respecto da eliminación das subvencións do combustible á pesca
99333

ı 25548 (11/PNC-002398)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e tres deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a recuperación da produción
marisqueira da ría de Arousa
99333

ı 25557 (11/PNC-002399)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e dous deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para a retirada das estruturas das
gaiolas de cría de salmón que permanecen na ría de Muros e Noia
99333
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1.4.4. Preguntas
1.4.4.1. Preguntas orais en pleno
1.4.4.1.1. Preguntas orais
Admisión a trámite e publicación

ı 27658 (11/POP-004066)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as medidas a tomar para implementar unha estratexia de saúde sexual e reprodutiva 99348

99321
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ı 27659 (11/POP-004067)

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

99354

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre a atención ás demandas da asociación querEndo-mulleres con endometriose

99357

ı 27660 (11/POP-004068)
ı 27661 (11/POP-004069)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre a situación de aumento da mortalidade e morbilidade orixinada pola situación de ralentización da atención sanitaria tanto en atención primaria como hospitalaria
99360

ı 27662 (11/POP-004070)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 4 máis
Sobre as medidas que debe tomar a Xunta de Galicia para solucionar as deﬁciencias laborais existentes no Hospital Povisa
99363

ı 27663 (11/POP-004071)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e Lourenzo Sobral, Manuel Antonio
Sobre as medidas a tomar para que a Xunta de Galicia asuma a xestión e ﬁnanciamento do Conservatorio Profesional de Música de Lalín
99367

ı 27665 (11/POP-004072)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as medidas a tomar para proceder á reactivación da Atención Primaria en Meis, Meaño e Vilaxoán
99370

ı 27666 (11/POP-004073)
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Díaz Varela, Noa Susana
Sobre a mellora que pode supoñer a incorporación do colectivo de traballadores sociais na rede
99373
de orientación escolar

ı 27667 (11/POP-004074)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Díaz Varela, Noa Susana
Sobre a posibilidade de levar a cabo un proxecto de experimentación educativa, co asinamento
dun convenio co Colexio Oﬁcial de Traballo Social de Galicia, que permita a participación deste co99376
lectivo na rede de orientación escolar
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ı 27668 (11/POP-004075)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Díaz Varela, Noa Susana
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da necesidade de revisar os protocolos educativos en
materia de acoso escolar e ciberacoso, de igualdade, non-discriminación, liberdade e identidade
de xénero, así como de risco suicida
99379

ı 27669 (11/POP-004076)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para convocar para o ano 2021, en réxime de concorrencia non
competitiva, as axudas para actuacións de corrección de impactos paisaxísticos
99381

ı 27670 (11/POP-004077)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Díaz Varela, Noa Susana
Sobre o prazo previsto para a publicación dos resultados da avaliación do I Plan de actuacións para
99383
a igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-2020

ı 27671 (11/POP-004078)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Díaz Varela, Noa Susana
Sobre o investimento total realizado na implementación do I Plan de actuacións para a igualdade
99386
nos centros educativos de Galicia 2016-2020

ı 27672 (11/POP-004079)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Díaz Varela, Noa Susana
Sobre a valoración da Consellería de Cultura, Educación e Universidade da posibilidade de cursar
materias de linguas clásicas no ensino secundario sen depender dun número mínimo de alumnos
99389

ı 27673 (11/POP-004080)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Díaz Varela, Noa Susana
Sobre as previsións da Consellería de Cultura, Educación e Universidade respecto do desenvolvemento de actuacións en colaboración coas universidades galegas para o impulso do estudo das
99392
linguas e a cultura clásica nos centros de ensino secundario
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ı 27674 (11/POP-004081)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Díaz Varela, Noa Susana
Sobre as previsións da Xunta de Galicia de asumir os servizos da súa competencia, actualmente
99395
prestados polas entidades locais, relativos aos conservatorios profesionais de música

ı 27675 (11/POP-004082)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

99323
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Álvarez Martínez, Luis Manuel e Díaz Varela, Noa Susana
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da inclusión do alumnado con deﬁciencia auditiva
en centros públicos ordinarios
99397

ı 27676 (11/POP-004083)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre a reposición do cadro de profesionais de atención primaria no Centro de Saúde de Ferreira
99399
de Pantón

ı 27688 (11/POP-004084)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a ﬁnalidade das axudas no ámbito da acuicultura e o seu orzamento destinado para 2022
99401

ı 27698 (11/POP-004086)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do establecemento da rebaixa das peaxes da autoestrada do Val Miñor, AG-57
99404

ı 27704 (11/POP-004087)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 2 máis
Sobre a incidencia de silicose na Comunidade Autónoma galega

ı 27707 (11/POP-004088)

99407

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as actuacións realizadas pola Xunta de Galicia para que o Alvia Vigo-Madrid teña parada en
Vilagarcía
99410

ı 27708 (11/POP-004089)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre a necesidade de deixar de costear con fondos públicos a atención relixiosa no Sergas
99413
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ı 27709 (11/POP-004090)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 3 máis
Sobre a asunción polo Sergas da sanidade penitenciaria

ı 27710 (11/POP-004091)

99416

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para garantir que a Atención Primaria sexa o eixo vertebra99419
dor do sistema sanitario
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ı 27711 (11/POP-004092)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre a necesidade de crear unha Unidade de Muller e Saúde para impulsar unha estratexia integral
para a atención á saúde das mulleres
99422

ı 27712 (11/POP-004093)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 3 máis
Sobre a autorización, por parte da Consellaría do Medio Rural, do cambio de uso de parcelas cualiﬁcadas como actividade forestal a actividade agraria na parroquia de Guillán, no concello de Vilagarcía de Arousa
99426

ı 27713 (11/POP-004094)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre o trazado da autovía AG 59 entre A Ramallosa, no concello de Teo, e O Rollo, concello da Estrada
99429

ı 27714 (11/POP-004095)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e Rodil Fernández, Olalla
Sobre a necesidade de dotar o concello da Estrada dun centro de día

99432

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre a dotación de ambulancias na comarca de Deza

99435

ı 27715 (11/POP-004096)
ı 27717 (11/POP-004097)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre a petición de eliminar as patentes dos produtos existentes para a loita contra a covid-19
99439

ı 27724 (11/POP-004098)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre a planiﬁcación do Goberno galego para reforzar as oﬁcinas agrarias comarcais
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ı 27725 (11/POP-004099)

99443

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre a desigualdade que provocan no medio rural os programas de desenvolvemento rural e plans
99446
estratéxicos da Política Agrícola Comunitaria

ı 27726 (11/POP-004100)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

99325
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Aira Díaz, María del Carmen e Rodil Fernández, Olalla
Sobre as condicións laborais do persoal do Servizo de Atención ao Fogar de Chantada

ı 27727 (11/POP-004101)

99449

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 7 máis
Sobre o fomento da conciliación, a corresponsabilidade e a igualdade laboral dos traballadores e
99451
traballadoras galegas

ı 27729 (11/POP-004102)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 3 máis
Sobre a posta en valor da riqueza arqueolóxica das parroquias dos Castillóns en Ferreira de Pantón
99453

ı 27732 (11/POP-004103)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 4 máis
Sobre a falta de persoal da sanidade, nomeadamente nas categorías de enfermeiro e de médico
de familia
99456

ı 27734 (11/POP-004104)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 3 máis
Sobre a situación dos centros de ensino na montaña de Lugo

99459

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e Queixas Zas, Mercedes
Sobre a toponimia do lugar de Doade no concello de Monforte de Lemos

99462

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre a ausencia de persoal facultativo no centro de saúde de Castro Ribeiras de Lea

99465

ı 27736 (11/POP-004105)
ı 27737 (11/POP-004106)
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ı 27738 (11/POP-004107)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre o problema de falla de auga corrente potable e saneamento nas parroquias de Santo Estevo
do Mato, San Vicente e Santiago de Castillón, no concello de Pantón
99468

ı 27740 (11/POP-004108)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno Galego de proceder a restaurar a atención sanitaria no consultorio
99471
de Baamonde para devolver a proximidade da asistencia cara á poboación

99326
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ı 27744 (11/POP-004109)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da inspección do mosteiro de San Salvador de
Asma co ﬁn de avaliar o estado de conservación para devolvelo para o desfrute público
99474

ı 27748 (11/POP-004110)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e Torrado Quintela, Julio
Sobre as previsións da Consellería de Política Social de intervir os centros de atención residencial
que o precisen para incrementar o reforzo de persoal e material
99477

ı 27752 (11/POP-004111)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto de poñer en funcionamento un plan de recuperación das mámoas de Santa Mariña que inclúa un centro de interpretación que xere riqueza na zona
99479

ı 27754 (11/POP-004112)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto das as iniciativas necesarias para incorporar o
Hotel-Balneario da Ferrería ao patrimonio da Xunta de Galiza como ben para o desfrute público
99482

ı 27755 (11/POP-004113)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do amaño do ﬁrme da Lu-611 que une Rubián con
Taboada
99485

ı 27756 (11/POP-004114)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto de comprometer orzamentariamente o importe
suﬁciente para superar a cantidade mínima exixida por Europa para coﬁnanciar cos fondos Feader
as medidas necesarias para darlle pulo ao desenvolvemento rural no período da PAC 2023-2027
99487
para o desenvolvemento agroalimentario
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ı 27757 (11/POP-004115)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre a necesidade de ofertar bacharelato de Artes no Concello de Redondela

99490

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Iglesias, María do Carme e 3 máis
Sobre o proceso de venda do estaleiro Barreras, en Vigo

99493

ı 27762 (11/POP-004116)
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ı 27764 (11/POP-004117)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 3 máis
Sobre as declaracións da concelleira responsable de termalismo da cidade de Ourense e do alcalde
sobre a situación termal
99497

ı 27767 (11/POP-004118)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta cubrir as prazas de persoal facultativo do Centro de Saúde de Pantón
99501

ı 27768 (11/POP-004119)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e Lourenzo Sobral, Manuel Antonio
Sobre as previsións da Xunta de Galicia de facer valer o dereito do alumnado do IES de Becerreá a
ser educado en igualdade de oportunidades restituíndolles a materia de francés
99504

ı 27769 (11/POP-004120)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre as previsións do Goberno galego de asegurar a seguridade viaria das vías CG-2.2 e CG-2.1
creando pasos ecolóxicos para o desprazamento da fauna salvaxe
99507

ı 27770 (11/POP-004121)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galgo respecto de garantir os dereitos lingüísticos das e dos deportistas galegas en Galicia tal e como marcan as diversas normativas
99509

ı 27771 (11/POP-004122)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto de intervir para que se cumpra a normativa e o
Castelo de Maside en Ferreira se poida incorporar á oferta turística de Pantón as visitas ao Castelo
99512
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ı 27772 (11/POP-004123)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre as previsións do Goberno galego respecto de acometer unha mellora da estrada LU 636 en
canto a trazado, anchura e ﬁrme que facilite as comunicacións entre as vilas e núcleos de poboación
99515
afectados

Admisión da retirada e publicación do acordo

ı 26937 (11/POP-003857)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

99328
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Arangüena Fernández, Pablo e Castro Rey, Paloma
Sobre o cumprimento en prazo da lexislación vixente en materia de publicidade dos datos estatísticos de contratos
99341

Admisión da corrección e publicación

ı 26727 – 27268 (11/POP-003784)

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

99518

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre o orzamento para a construción do Centro de Saúde de Vilagarcía de Arousa

99520

ı 27106 - 27290 (11/POP-003901)

1.4.4.1.2. Preguntas urxentes (art. 155.5)

Admisión a trámite ao abeiro do artigo 155.5 do Regulamento do parlamento, traslado
á Xunta de Portavoces e publicación

ı 27694 (11/PUP-000224)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 6 máis
Sobre as iniciativas que se puxeron en marcha pola Xunta para poñer ao dispor das pemes infraestruturas de uso compartido que potencien a modernización e o desenvolvemento dos ecosistemas
produtivos sobre todo a nivel local
99523

ı 28008 (11/PUP-000225)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Ríos Santomé, Paulo e Prado Cores, María Montserrat
Sobre as medidas que ten previsto adoptar a Xunta de Galicia para dotar á comarca do Morrazo
dun servizo axeitado de emerxencias do 061
99526
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ı 28030 (11/PUP-000226)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Díaz Mouteira, María Sol e 11 máis
Sobre a incidencia da modiﬁcación do Regulamento da Lei de Costas na seguridade xurídica dos títulos de ocupación do dominio público marítimo-terrestre
99530

ı 28032 (11/PUP-000227)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e 2 máis
Sobre a política da Xunta de Galicia en materia de desenvolvemento da industria e da enerxía eólica
99533
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ı 28033 (11/PUP-000228)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 8 máis
Sobre a avaliación da Consellería de Emprego e Igualdade dos catro plans de rescate postos en
marcha para mitigar os efectos da covid-19 no tecido produtivo de Galicia
99535

1.4.4.1.3. Preguntas ao presidente da Xunta de Galicia

Admisión a trámite, traslado á Xunta de Portavoces e publicación

ı 28058 (11/POPX-000053)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre o destino dos fondos europeos recibidos pola nosa Comunidade Autónoma en materia de
emprego
99537

ı 28063 (11/POPX-000054)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana
Sobre as medidas que ten previsto adoptar para reforzar a atención primaria tendo en conta a súa
situación de colapso
99538

2. Elección e composición do Parlamento, réxime e goberno interior,
organización e funcionamento
2.4. Organización e funcionamento do Parlamento
2.4.3. Convocatorias

CSV: BOPGDSPG-m4aQ6UazH-2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ı Sesión plenaria (día 25 de xaneiro de 2022, ás 10.00 horas)

99343
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1. Procedementos parlamentarios

1.3. Procedementos de control e impulso

1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
1.3.6.2.4. Proposicións tramitadas

COMISIóN 1ª, INSTITUCIONAL, DE ADMINISTRACIóN XERAL, XUSTIzA E INTERIOR
A Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na súa sesión do 19 de xaneiro de 2022, adoptou os seguintes acordos:

Rexeitamento da iniciativa
- 2502 (11/PNC-000264)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e Castro Rey, Paloma
Sobre o deseño polo Goberno galego dun plan de control da xestión, eﬁcacia e eﬁciencia das políticas autonómicas
BOPG nº 23, do 30.09.2020
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
- 25126 (11/PNC-002351)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e dous deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto do recoñecemento do dereito
do persoal ao servizo da Administración de Xustiza ás percepcións por traxectoria profesional
BOPG nº 232, do 24.11.2021
Sométese a votación e resulta rexeitada por 3 votos a favor, 9 votos en contra e 0 abstencións.

CSV: BOPGDSPG-m4aQ6UazH-2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 25928 (11/PNC-002435)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Carreira Pazos, Iria e dous deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para incrementar a súa contribución
económica ao Consorcio da Cidade de Santiago
BOPG nº 239, do 10.12.2021
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022
María Montserrat Prado Cores
Vicepresidenta 2ª
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COMISIóN 2ª, ORDENACIóN TERRITORIAL, ObRAS PúbLICAS, MEDIO AMbIENTE E SERvIzOS
A Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, na súa sesión
do 19 de xaneiro de 2022, adoptou os seguintes acordos:

Rexeitamento da iniciativa
- 11762 (11/PNC-001191)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Lourenzo Sobral, Manuel Antonio
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co prazo de remate das
concesións para a ocupación de terreos pertencentes ao dominio público marítimo-terrestre na
Xunqueira de Alba, no concello de Pontevedra
BOPG nº 105, do 03.03.2021
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022
María Montserrat Prado Cores
Vicepresidenta 2ª

COMISIóN 8ª, PESCA E MARISqUEO
A Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, na súa sesión do 18 de xaneiro de 2022, adoptou os seguintes
acordos:

Aprobación por unanimidade sen modiﬁcacións
- 23397 (11/PNC-002201)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e seis deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co impacto do prezo da
enerxía eléctrica nas empresas da industria do mar
BOPG nº 213, do 15.10.2021
Sométese a votación e resulta aprobada sen modiﬁcacións pola unanimidade dos 12 deputados e
deputadas presentes.

CSV: BOPGDSPG-m4aQ6UazH-2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O texto aprobado é o seguinte:
«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
1. Manter as axudas e destinadas a empresas de transformación e de acuicultura, para subvencionar proxectos de mellora da eﬁciencia enerxética a través do novo Fondo Europeo Marítimo e de
Pesca (FEMPA).
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2. Demandar ao Goberno do Estado unha liña de actuación especíﬁca destinada a paliar o impacto
desta suba do prezo da enerxía eléctrica nas empresas da industria do mar.»

Rexeitamento da iniciativa
- 14483 (11/PNC-001477)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para o deseño e a execución dun plan
multianual para recuperar a produtividade dos bancos marisqueiros da ría de Arousa
BOPG nº 130, do 28.04.2021
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
- 17079 (11/PNC-001736)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Torrado Quintela, Julio
Sobre o rexeitamento da Xunta de Galicia da proposta da Organización Mundial do Comercio respecto da eliminación das subvencións do combustible á pesca
BOPG nº 155, do 16.06.2021
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
- 25548 (11/PNC-002398)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e tres deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a recuperación da produción
marisqueira da ría de Arousa
BOPG nº 239, do 10.12.2021
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

CSV: BOPGDSPG-m4aQ6UazH-2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 25557 (11/PNC-002399)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e dous deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para a retirada das estruturas das
gaiolas de cría de salmón que permanecen na ría de Muros e Noia
BOPG nº 239, do 10.12.2021
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022
María Montserrat Prado Cores
Vicepresidenta 2ª
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A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 18 de xaneiro de 2022, adoptou os seguintes acordos:

1.4. Procedementos de información

1.4.4. Preguntas
1.4.4.1. Preguntas orais en pleno
1.4.4.1.1. Preguntas orais

Admisión a trámite e publicación
- 27658 (11/POP-004066)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as medidas a tomar para implementar unha estratexia de saúde sexual e reprodutiva
- 27659 (11/POP-004067)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre os novos anticoagulantes orais
- 27660 (11/POP-004068)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre a atención ás demandas da asociación querEndo-mulleres con endometriose
- 27661 (11/POP-004069)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre a situación de aumento da mortalidade e morbilidade orixinada pola situación de ralentización da atención sanitaria tanto en atención primaria como hospitalaria

CSV: BOPGDSPG-m4aQ6UazH-2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 27662 (11/POP-004070)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 4 máis
Sobre as medidas que debe tomar a Xunta de Galicia para solucionar as deﬁciencias laborais existentes no Hospital Povisa
- 27663 (11/POP-004071)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e Lourenzo Sobral, Manuel Antonio
Sobre as medidas a tomar para que a Xunta de Galicia asuma a xestión e ﬁnanciamento do Conservatorio Profesional de Música de Lalín
- 27665 (11/POP-004072)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
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Sobre as medidas a tomar para proceder á reactivación da Atención Primaria en Meis, Meaño e Vilaxoán
- 27666 (11/POP-004073)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Díaz Varela, Noa Susana
Sobre a mellora que pode supoñer a incorporación do colectivo de traballadores sociais na rede
de orientación escolar
- 27667 (11/POP-004074)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Díaz Varela, Noa Susana
Sobre a posibilidade de levar a cabo un proxecto de experimentación educativa, co asinamento
dun convenio co Colexio Oﬁcial de Traballo Social de Galicia, que permita a participación deste colectivo na rede de orientación escolar
- 27668 (11/POP-004075)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Díaz Varela, Noa Susana
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da necesidade de revisar os protocolos educativos en
materia de acoso escolar e ciberacoso, de igualdade, non-discriminación, liberdade e identidade
de xénero, así como de risco suicida
- 27669 (11/POP-004076)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para convocar para o ano 2021, en réxime de concorrencia non
competitiva, as axudas para actuacións de corrección de impactos paisaxísticos

CSV: BOPGDSPG-m4aQ6UazH-2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 27670 (11/POP-004077)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Díaz Varela, Noa Susana
Sobre o prazo previsto para a publicación dos resultados da avaliación do I Plan de actuacións para
a igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-2020
- 27671 (11/POP-004078)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Díaz Varela, Noa Susana
Sobre o investimento total realizado na implementación do I Plan de actuacións para a igualdade
nos centros educativos de Galicia 2016-2020
- 27672 (11/POP-004079)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Díaz Varela, Noa Susana
Sobre a valoración da Consellería de Cultura, Educación e Universidade da posibilidade de cursar
materias de linguas clásicas no ensino secundario sen depender dun número mínimo de alumnos
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- 27673 (11/POP-004080)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Díaz Varela, Noa Susana
Sobre as previsións da Consellería de Cultura, Educación e Universidade respecto do desenvolvemento de actuacións en colaboración coas universidades galegas para o impulso do estudo das
linguas e a cultura clásica nos centros de ensino secundario
- 27674 (11/POP-004081)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Díaz Varela, Noa Susana
Sobre as previsións da Xunta de Galicia de asumir os servizos da súa competencia, actualmente
prestados polas entidades locais, relativos aos conservatorios profesionais de música
- 27675 (11/POP-004082)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Díaz Varela, Noa Susana
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da inclusión do alumnado con deﬁciencia auditiva
en centros públicos ordinarios
- 27676 (11/POP-004083)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 2 máis
Sobre a reposición do cadro de profesionais de atención primaria no Centro de Saúde de Ferreira
de Pantón
- 27688 (11/POP-004084)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a ﬁnalidade das axudas no ámbito da acuicultura e o seu orzamento destinado para 2022

CSV: BOPGDSPG-m4aQ6UazH-2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 27698 (11/POP-004086)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do establecemento da rebaixa das peaxes da autoestrada do Val Miñor, AG-57
- 27704 (11/POP-004087)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 2 máis
Sobre a incidencia de silicose na Comunidade Autónoma galega
- 27707 (11/POP-004088)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as actuacións realizadas pola Xunta de Galicia para que o Alvia Vigo-Madrid teña parada en
Vilagarcía
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- 27708 (11/POP-004089)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre a necesidade de deixar de costear con fondos públicos a atención relixiosa no Sergas
- 27709 (11/POP-004090)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 3 máis
Sobre a asunción polo Sergas da sanidade penitenciaria
- 27710 (11/POP-004091)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para garantir que a Atención Primaria sexa o eixo vertebrador do sistema sanitario
- 27711 (11/POP-004092)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre a necesidade de crear unha Unidade de Muller e Saúde para impulsar unha estratexia integral
para a atención á saúde das mulleres
- 27712 (11/POP-004093)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 3 máis
Sobre a autorización, por parte da Consellaría do Medio Rural, do cambio de uso de parcelas cualiﬁcadas como actividade forestal a actividade agraria na parroquia de Guillán, no concello de Vilagarcía de Arousa
- 27713 (11/POP-004094)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre o trazado da autovía AG 59 entre A Ramallosa, no concello de Teo, e O Rollo, concello da Estrada

CSV: BOPGDSPG-m4aQ6UazH-2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 27714 (11/POP-004095)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e Rodil Fernández, Olalla
Sobre a necesidade de dotar o concello da Estrada dun centro de día
- 27715 (11/POP-004096)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre a dotación de ambulancias na comarca de Deza
- 27717 (11/POP-004097)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

99337

XI lexislatura. Número 260. 20 de xaneiro de 2022

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre a petición de eliminar as patentes dos produtos existentes para a loita contra a covid-19
- 27724 (11/POP-004098)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre a planiﬁcación do Goberno galego para reforzar as oﬁcinas agrarias comarcais
- 27725 (11/POP-004099)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre a desigualdade que provocan no medio rural os programas de desenvolvemento rural e plans
estratéxicos da Política Agrícola Comunitaria
- 27726 (11/POP-004100)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e Rodil Fernández, Olalla
Sobre as condicións laborais do persoal do Servizo de Atención ao Fogar de Chantada
- 27727 (11/POP-004101)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 7 máis
Sobre o fomento da conciliación, a corresponsabilidade e a igualdade laboral dos traballadores e
traballadoras galegas
- 27729 (11/POP-004102)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 3 máis
Sobre a posta en valor da riqueza arqueolóxica das parroquias dos Castillóns en Ferreira de Pantón

CSV: BOPGDSPG-m4aQ6UazH-2
Verificación:
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- 27732 (11/POP-004103)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 4 máis
Sobre a falta de persoal da sanidade, nomeadamente nas categorías de enfermeiro e de médico
de familia
- 27734 (11/POP-004104)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 3 máis
Sobre a situación dos centros de ensino na montaña de Lugo
- 27736 (11/POP-004105)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e Queixas Zas, Mercedes
Sobre a toponimia do lugar de Doade no concello de Monforte de Lemos
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- 27737 (11/POP-004106)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre a ausencia de persoal facultativo no centro de saúde de Castro Ribeiras de Lea
- 27738 (11/POP-004107)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre o problema de falla de auga corrente potable e saneamento nas parroquias de Santo Estevo
do Mato, San Vicente e Santiago de Castillón, no concello de Pantón
- 27740 (11/POP-004108)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno Galego de proceder a restaurar a atención sanitaria no consultorio
de Baamonde para devolver a proximidade da asistencia cara á poboación
- 27744 (11/POP-004109)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da inspección do mosteiro de San Salvador de
Asma co ﬁn de avaliar o estado de conservación para devolvelo para o desfrute público
- 27748 (11/POP-004110)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e Torrado Quintela, Julio
Sobre as previsións da Consellería de Política Social de intervir os centros de atención residencial
que o precisen para incrementar o reforzo de persoal e material

CSV: BOPGDSPG-m4aQ6UazH-2
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- 27752 (11/POP-004111)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto de poñer en funcionamento un plan de recuperación das mámoas de Santa Mariña que inclúa un centro de interpretación que xere riqueza na zona
- 27754 (11/POP-004112)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto das as iniciativas necesarias para incorporar o
Hotel-Balneario da Ferrería ao patrimonio da Xunta de Galiza como ben para o desfrute público
- 27755 (11/POP-004113)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do amaño do ﬁrme da Lu-611 que une Rubián con
Taboada
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- 27756 (11/POP-004114)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto de comprometer orzamentariamente o importe
suﬁciente para superar a cantidade mínima exixida por Europa para coﬁnanciar cos fondos Feader
as medidas necesarias para darlle pulo ao desenvolvemento rural no período da PAC 2023-2027
para o desenvolvemento agroalimentario
- 27757 (11/POP-004115)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre a necesidade de ofertar bacharelato de Artes no Concello de Redondela
- 27762 (11/POP-004116)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Iglesias, María do Carme e 3 máis
Sobre o proceso de venda do estaleiro Barreras, en Vigo
- 27764 (11/POP-004117)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 3 máis
Sobre as declaracións da concelleira responsable de termalismo da cidade de Ourense e do alcalde
sobre a situación termal
- 27767 (11/POP-004118)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta cubrir as prazas de persoal facultativo do Centro de Saúde de Pantón

CSV: BOPGDSPG-m4aQ6UazH-2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 27768 (11/POP-004119)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e Lourenzo Sobral, Manuel Antonio
Sobre as previsións da Xunta de Galicia de facer valer o dereito do alumnado do IES de Becerreá a
ser educado en igualdade de oportunidades restituíndolles a materia de francés
- 27769 (11/POP-004120)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre as previsións do Goberno galego de asegurar a seguridade viaria das vías CG-2.2 e CG-2.1
creando pasos ecolóxicos para o desprazamento da fauna salvaxe
- 27770 (11/POP-004121)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galgo respecto de garantir os dereitos lingüísticos das e dos deportistas galegas en Galicia tal e como marcan as diversas normativas

99340

XI lexislatura. Número 260. 20 de xaneiro de 2022

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

- 27771 (11/POP-004122)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto de intervir para que se cumpra a normativa e
o Castelo de Maside en Ferreira se poida incorporar á oferta turística de Pantón as visitas ao
Castelo
- 27772 (11/POP-004123)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre as previsións do Goberno galego respecto de acometer unha mellora da estrada LU 636 en
canto a trazado, anchura e ﬁrme que facilite as comunicacións entre as vilas e núcleos de poboación
afectados

Admisión da retirada e publicación do acordo
- 26937 (11/POP-003857)
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
BOPG nº 255, do 12.01.2022
A Mesa admite a retirada solicitada no doc. núm. 27918.
Admisión da corrección e publicación
- 26727 – 27268 (11/POP-003784)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre o control do destino das transferencias realizadas á Deputación de Ourense
BOPG nº 255, do 12.01.2022

CSV: BOPGDSPG-m4aQ6UazH-2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A Mesa admite a corrección formulada no doc. núm. 27268.
- 27106 - 27290 (11/POP-003901)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre o orzamento para a construción do Centro de Saúde de Vilagarcía de Arousa
A Mesa admite a corrección formulada no doc. núm. 27290.
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1.4.4.1.2. Preguntas urxentes (art. 155.5)
Admisión a trámite ao abeiro do artigo 155.5 do Regulamento do parlamento, traslado
á Xunta de Portavoces e publicación
- 27694 (11/PUP-000224)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 6 máis
Sobre as iniciativas que se puxeron en marcha pola Xunta para poñer ao dispor das pemes infraestruturas de uso compartido que potencien a modernización e o desenvolvemento dos ecosistemas
produtivos sobre todo a nivel local
- 28008 (11/PUP-000225)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Ríos Santomé, Paulo e Prado Cores, María Montserrat
Sobre as medidas que ten previsto adoptar a Xunta de Galicia para dotar á comarca do Morrazo
dun servizo axeitado de emerxencias do 061
- 28030 (11/PUP-000226)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Díaz Mouteira, María Sol e 11 máis
Sobre a incidencia da modiﬁcación do Regulamento da Lei de Costas na seguridade xurídica dos títulos de ocupación do dominio público marítimo-terrestre
- 28032 (11/PUP-000227)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e 2 máis
Sobre a política da Xunta de Galicia en materia de desenvolvemento da industria e da enerxía eólica
- 28033 (11/PUP-000228)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 8 máis
Sobre a avaliación da Consellería de Emprego e Igualdade dos catro plans de rescate postos en
marcha para mitigar os efectos da covid-19 no tecido produtivo de Galicia

CSV: BOPGDSPG-m4aQ6UazH-2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1.4.4.1.3. Preguntas ao presidente da Xunta de Galicia

Admisión a trámite, traslado á Xunta de Portavoces e publicación

- 28058 (11/POPX-000053)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre o destino dos fondos europeos recibidos pola nosa Comunidade Autónoma en materia de
emprego

99342

XI lexislatura. Número 260. 20 de xaneiro de 2022

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

- 28063 (11/POPX-000054)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana
Sobre as medidas que ten previsto adoptar para reforzar a atención primaria tendo en conta a súa
situación de colapso
Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

2. Elección e composición do Parlamento, réxime e goberno interior,
organización e funcionamento
2.4. Organización e funcionamento do Parlamento
2.4.3. Convocatorias

Sesión plenaria (día 25 de xaneiro de 2022, ás 10.00 horas)
A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu
convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 25 de xaneiro de 2022, ás
10.00 horas, no pazo do Parlamento.
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 18 de xaneiro de 2022, a orde do
día da sesión é a seguinte:
Punto 1. Comparecencia
27664 (11/CPP-000070)
Do conselleiro de Sanidade, por petición propia, para informar sobre a evolución da pandemia da
covid-19 e o seu impacto sobre a atención primaria
Publicación da iniciativa, BOPG nº 260, do 20.01.2022

Punto 2. Mocións
2.1 26528 (11/MOC-000076)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina
Sobre a política da Xunta de Galicia respecto da atención temperá (Moción consecuencia da Interpelación doc. núm. 25764, publicada no BOPG núm. 239, do 10 de decembro de 2021, e debatida
na sesión plenaria do 21 de decembro de 2021)

CSV: BOPGDSPG-m4aQ6UazH-2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Publicación da iniciativa, BOPG nº 250, do 03.01.2022

2.2 26553 (11/MOC-000077)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra
Sobre a política do Goberno galego en relación coa mobilización da bolsa de vivendas baleiras (Moción consecuencia da Interpelación doc. núm. 1710, publicada no BOPG núm. 15, do 16 de setembro
de 2021, e debatida na sesión plenaria do 21 de decembro de 2021)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 250, do 03.01.2022
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2.3 26585 (11/MOC-000078)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana
Sobre a política da Xunta de Galicia respecto dos conﬂitos entre bateeiros e percebeiros (Moción
consecuencia da Interpelación doc. núm. 24985, publicada no BOPG núm. 232, do 24 de novembro
de 2021, e debatida na sesión plenaria do 21 de decembro de 2021)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 250, do 03.01.2022

Punto 3. Proposicións non de lei
3.1 16686 (11/PNP-001627)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para recuperar progresivamente a presencialidade na atención primaria
Publicación da iniciativa, BOPG nº 152, do 09.06.2021

3.2 22234 (11/PNP-002015)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e dous deputados/as máis
Sobre as xestións que debe realizar a Xunta de Galicia para elaborar un plan de choque contra a sinistralidade laboral
Publicación da iniciativa, BOPG nº 206, do 29.09.2021

3.3 25826 (11/PNP-002334)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e dous deputados/as máis
Sobre as medidas que debe tomar o Goberno galego ante o incremento de casos de covid-19 nos
centros educativos
Publicación da iniciativa, BOPG nº 239, do 10.12.2021

3.4 26163 (11/PNP-002371)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e dous deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa actual situación da
cadea de produción, obtención e comercialización da carne de vacún

CSV: BOPGDSPG-m4aQ6UazH-2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Publicación da iniciativa, BOPG nº 246, do 22.12.2021

3.5 26596 (11/PNP-002394)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Verea Fraiz, Borja e seis deputados/as máis
Sobre a demanda pola Xunta de Galicia ao Goberno de España para que atenda a vontade manifestada tanto polo Parlamento de Galicia como polo Congreso dos Deputados e amplíe o programa de apoio ao Xacobeo mediante a extensión das desgravacións fiscais ata o 31 de
decembro de 2023
Publicación da iniciativa, BOPG nº 255, do 12.01.2022

99344

XI lexislatura. Número 260. 20 de xaneiro de 2022

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

3.6 26944 (11/PNP-002408)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e catorce deputados/as máis
Sobre a demanda por parte da Xunta de Galicia ao Goberno de España dun compromiso que garanta a reactivación da planta de Alcoa en San Cibrao
Publicación da iniciativa polo procedemento de urxencia, BOPG nº 255, do 12.01.2022

Punto 4. Interpelacións
4.1 11407 (11/INT-000660)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana e dezaoito deputados/as máis
Sobre a política da Xunta de Galicia en relación coa crise industrial que asola Galicia
Publicación da iniciativa polo procedemento de urxencia, BOPG nº 101, do 24.02.2021

4.2 21993 (11/INT-001173)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana e dezaoito deputados/as máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coa licitación do contrato da planta de incineración
de Sogama en Cerceda
Publicación da iniciativa polo procedemento de urxencia, BOPG nº 202, do 22.09.2021

4.3 26939 (11/INT-001386)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e Castro Rey, Paloma
Sobre a política do Goberno galego respecto da publicidade de datos estatísticos
Publicación da iniciativa, BOPG nº 255, do 12.01.2022

Punto 5. Preguntas para resposta oral do presidente da Xunta de Galicia
5.1 28058 (11/POPX-000053)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre o destino dos fondos europeos recibidos pola nosa Comunidade Autónoma en materia de
emprego

CSV: BOPGDSPG-m4aQ6UazH-2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Publicación da iniciativa, BOPG nº 260, do 20.01.2022

5.2 28063 (11/POPX-000054)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana
Sobre as medidas que ten previsto adoptar para reforzar a atención primaria tendo en conta a súa
situación de colapso
Publicación da iniciativa, BOPG nº 260, do 20.01.2022
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Punto 6. Preguntas ao Goberno
6.1 26306 (11/POP-003657)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e dous deputados/as máis
Sobre a recuperación para o público do convento de Santa Clara, en Pontevedra
Publicación da iniciativa, BOPG nº 250, do 03.01.2022

6.2 27093 (11/POP-003891)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e tres deputados/as máis
Sobre as irregularidades detectadas pola Xunta de Galicia na documentación presentada pola empresa no parque eólico dos Cotos, no concello de Cerdedo-Cotobade
Publicación da iniciativa, BOPG nº 255, do 12.01.2022

6.3 28032 (11/PUP-000227)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e dous deputados/as máis
Sobre a política da Xunta de Galicia en materia de desenvolvemento da industria e da enerxía eólica
Publicación da iniciativa, BOPG nº 260, do 20.01.2022

6.4 26876 (11/POP-003837)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Freire Vázquez, María Begoña e seis deputados/as máis
Sobre a valoración por parte do Goberno galego do anteproxecto da futura lei de vivenda
Publicación da iniciativa, BOPG nº 255, do 12.01.2022

6.5 26923 (11/POP-003855)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e seis deputados/as máis
Sobre a situación actual do procedemento para as oposicións no ensino galego
Publicación da iniciativa, BOPG nº 255, do 12.01.2022

6.6 28033 (11/PUP-000228)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e oito deputados/as máis
Sobre a avaliación da Consellería de Emprego e Igualdade dos catro plans de rescate postos en
marcha para mitigar os efectos da covid-19 no tecido produtivo de Galicia
CSV: BOPGDSPG-m4aQ6UazH-2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Publicación da iniciativa, BOPG nº 260, do 20.01.2022

6.7 27149 (11/POP-003922)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e catro deputados/as máis
Sobre as previsións do Servizo Galego de Saúde respecto dos catorce centros de saúde da área sanitaria de Vigo aos que se lles acaba de restrinxir a actividade das unidades de atención primaria
Publicación da iniciativa, BOPG nº 255, do 12.01.2022
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6.8 28008 (11/PUP-000225)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Ríos Santomé, Paulo e Prado Cores, María Montserrat
Sobre as medidas que ten previsto adoptar a Xunta de Galicia para dotar a comarca do Morrazo
dun servizo axeitado de emerxencias do 061
Publicación da iniciativa, BOPG nº 260, do 20.01.2022

6.9 27085 (11/POP-003887)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e dous deputados/as máis
Sobre a política do Goberno da Xunta de Galicia en relación coas familias monoparentais
Publicación da iniciativa, BOPG nº 255, do 12.01.2022

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei
ata seis horas antes do inicio da sesión, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.

CSV: BOPGDSPG-m4aQ6UazH-2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Pleno, sobre 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.

CSV: BOPGDSPG-m4aQ6UazH-2
REXISTRO-v7n4OFHi6-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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-m4aQ6UazH-2
REXISTRO-v7n4OFHi6-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

CSV: BOPGDSPG-m4aQ6UazH-2
REXISTRO-v7n4OFHi6-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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.
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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 formúlase a seguinte pregunta para resposta
oral en Pleno:
Vai a Xunta de Galiza realizar algunha actuación para incluír os anticonceptivos
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de última xeración na Carteira de Servizos do sistema público de saúde?

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Montserrat Prado Cores
Olalla Rodil Fernández
Iria Carreira Pazos
Deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 13/01/2022 10:42:08

Olalla Rodil Fernández na data 13/01/2022 10:42:15
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Iria Carreira Pazos na data 13/01/2022 10:42:24
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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 en Pleno, 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 formúlase a seguinte pregunta para resposta
CSV: BOPGDSPG-m4aQ6UazH-2
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oral en Pleno:
- 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?

2

99355

OFICINA PARLAMENTAR

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

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Iria Carreira Pazos na data 13/01/2022 10:44:39

Olalla Rodil Fernández na data 13/01/2022 10:44:42
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María Montserrat Prado Cores na data 13/01/2022 10:44:51
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández e Iria Carreira
Pazos, deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral en Pleno, relativa a atender as demandas da
asociación querEndo-mulleres con endometriose.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A asociación querEndo-mulleres con endometriose, seguen a trasladarnos
a

súa preocupación porque as súas necesidades seguen sen ser atendidas a

pesares de que a comisión 5ª de Sanidade, Política Social e Emprego, na sesión
celebrado o 22 de abril de 2015, a proposta do BNG, aprobou por unanimidade
unha iniciativa en demanda de medidas tanto para abordar a enfermidade como
para a súa visibilización e coñecemento.
Transcorridos máis de seis anos non só non se teñen efectivizado as
medidas aprobadas, senón que no actual contexto de pandemia están a sufrir a
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paralización de consultas, de seguimento das súas doenzas crónicas e o
adiamento das consultas e tratamentos de reprodución.
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Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en
Pleno:
Cal é a razón de que a Consellaría de Sanidade non teña posto en marcha
todas as actuacións referidas á endometriose, aprobadas por unanimidade, na
comisión 5ª de Sanidade, Política Social e Emprego na súa sesión do 22 de abril
de 2015?

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022

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

María Montserrat Prado Cores na data 13/01/2022 10:57:07

Iria Carreira Pazos na data 13/01/2022 10:57:11
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Olalla Rodil Fernández na data 13/01/2022 10:57:20
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Pleno, relativa á situación de aumento da mortalidade e morbilidade orixinada
pola situación de ralentización da atención sanitaria tanto en Atención Primaria como
Hospitalaria.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde a chegada da pandemia, o Sergas estableceu que a relación da poboación
cos Centros de Saúde pasara a ser fundamentalmente telefónica, reducindo ao mínimo a
atención presencial, mais o que non fixo foi implementar medidas, medios e persoal
para que esa decisión non afectara á calidade asistencial, non supuxera déficits
asistenciais.
As consecuencias son desastrosas, escasísimos profesionais, que están ao límite,
cun esgotamento físico e mental insoportábel, listas de espera de semanas, incluso para
unha consulta telefónica, doentes crónicos descompensados (persoas hipertensas,
diabéticas, con cardiopatías, problemas renais, controis de saúde de pediatría con moitas
CSV: BOPGDSPG-m4aQ6UazH-2
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demoras) diagnósticos tardíos de patoloxías, en estadios altos, persoas facendo cola á
intemperie para acceder aos centros.
Ao que hai que engadir que non se ten normalizado nin moito menos a
actividade hospitalaria, que seguen sendo miles as persoas que viron suspendidas as
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súas probas diagnósticas, consultas ou intervencións e non saben cando van ser
retomadas.
Unha situación empeorando día a día, sen que se coñezan medidas. Un contexto
de Atención Primaria ao límite, a hospitalaria cunha presión asistencial en aumento que
xa está poñendo en evidencia a incapacidade de dar resposta.
Agora máis ca nunca é preciso garantir que a sanidade pública teña os recursos
axeitados, os profesionais precisos para poder responder ao desafío actual e aos futuros.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Cal é o aumento do nivel de mortalidade e morbilidade por todas as patoloxías
en Galiza desde o inicio da pandemia orixinada pola COVID 19?

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Olalla Rodil Fernández na data 13/01/2022 10:59:26

Iria Carreira Pazos na data 13/01/2022 10:59:29
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Alexandra Fernández Gómez, Carme González
Iglesias, Iria Carreira Pazos e Olalla Rodil Fernández, deputados e deputadas do
Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral en Pleno,
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 todo o anteriormente exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta
oral en Pleno:
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Que seguimento realiza a Xunta do cumprimento das condicións establecidas no
concerto con Povisa?

Santiago de Compostela, 13 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:

María Montserrat Prado Cores na data 13/01/2022 11:00:54
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Alexandra Fernández Gómez na data 13/01/2022 11:00:59

María do Carme González Iglesias na data 13/01/2022 11:01:09

Iria Carreira Pazos na data 13/01/2022 11:01:16
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Olalla Rodil Fernández na data 13/01/2022 11:01:25
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores 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 en
Pleno, relativa ás medidas a tomar para que a Xunta de Galiza asuma a xestión e
financiamento do Conservatorio Profesional de Música de Lalín.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O concello de Lalín conta cun Conservatorio Profesional de Música que
depende do mesmo. Este servizo é unha competencia impropia que presta o concello, xa
que as ensinanzas artísticas, as musicais, son unha competencia da Xunta de Galiza.
Este conservatorio conta con 170 alumnxs, 14 profesores e unha persoa que
realiza a limpeza. O orzamento anual é de 368.000 euros.
As ensinanzas que se prestan no conservatorio están sometidas ás mesmas
obrigas que as que se imparten en centros que dependen directamente da Xunta, da
Consellaría de Cultura, Educación e Universidade en canto a currículum, programación
ou inspección educativa.
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A dependencia do conservatorio do concello supón un agravio tanto para este
como para o alumnado. Para o concello porque ten que soportan un elevado custe para
as arcas municipais, que ademais presta este servizo educativo a alumnxs non só de
Lalín, senón tamén de concellos da contorna. 56 alumnos/as pertencen aos concellos de
Silleda, Agolada, Rodeiro, Antas, Chantada e incluso Santiago; a maiores suponlle
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dificultades na súa xestión cotiá como é a contratación de persoal. Para o alumnado
porque paga unhas taxas que chegan a triplicar as que se pagan nos centros directamente
dependentes da Xunta.
O conservatorio cumpre ademais da labor educativa, unha función de cohesión e
dinamización social, presta un servizo fundamental para a formación musical de mozos
e mozas da comarca do Deza xa que entre o seu alumnado figuran integrantes das
bandas de música de Lalín, Vilatuxe, Muimenta ou Prado, que de non existir este centro
terían que desprazarse a Santiago ou Pontevedra, con prexuízos que lles suporía.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Ten previsto a Xunta de Galiza asumir a xestión do Conservatorio Profesional
de Música de Lalín?

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Manuel Lourenzo Sobral
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Deputada e deputado 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 en Pleno, 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 formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Coida que xs veciñxs dos concellos de Meis, Meaño e Vilaxoán están a recibir
na actualidade unha atención sanitaria de calidade coas restricións ás que se ven
sometidxs?

Santiago de Compostela, 13 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

Luís Álvarez Martínez e Noa Díaz Varela, deputado e deputada pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta oral en Pleno.
A orientación educativa na Comunidade Autónoma de Galicia ten o seu marco
legal no Decreto 120/1998, do 23 de abril, polo que se regula a orientación
educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia e na Orde do 24 de
xullo de 1998 pola que se establece a organización e funcionamento da
orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia
regulada polo Decreto 120/1998, que desenvolve o Decreto.
O artigo 2 do Decreto 120/1998 crea os equipos de orientación específicos, que
abranguen no seu plan de actuación os institutos de educación secundaria, as
escolas de educación infantil, os colexios de educación infantil e primaria, os
colexios de educación primaria e os colexios de educación especial.
No artigo 5 d) do mesmo Decreto establécese que dentro da composición dos
equipos de orientación específicos formará parte un traballador ou unha
traballadora social e/ou educador ou educadora social, que ten as funcións que se
establecen no artigo 22 da Orde do 24 de xullo de 1998, orientada a realizar
accións de intervención socio-educativa cos alumnos que presenten problemas ou
dificultades de integración escolar e social.

CSV: BOPGDSPG-m4aQ6UazH-2
REXISTRO-KOpbwfnpV-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Resulta, polo tanto, evidente a importancia que á participación destes
profesionais lle concede a Administración educativa na orientación educativa e
profesional, importancia que non se ve acompañada en realidade das actuacións
concretas como proba o feito de que estean vacantes estas especialidades nos
equipos de orientación específicos da Coruña e Pontevedra.
Atopámonos ante un servizo educativo, o de orientación educativa e profesional,
regulado dende hai 23 anos e que ten contribuído, sen dúbida, á mellora do
sistema educativo galego pero que non foi modificado substancialmente nese
longo período de tempo, pero que si admite espazos de mellora, para o que pode
resultar moi pertinente experimentar na súa ampliación.
No sentido anterior e como sabemos, a experimentación no ámbito educativo
consiste, basicamente, en efectuar intervencións educativas alternativas no
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sistema coa clara finalidade de mellorar a práctica educativa. Esa intervención
debe sempre estar sometida a un control rigoroso construído sobre criterios de
investigación e avaliación. Existe un consenso absoluto en que a experimentación
educativa contribúe á calidade e mellora educativas.
Dende o Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia teñen manifestado a
conveniencia de incrementar a participación destes profesionais nos servizos de
orientación educativa e profesional, considerando que a súa formación académica
e capacitación profesional supón unha cualificación idónea para prestar unha
axuda técnica a nivel educativo, xa que o medio escolar é onde primeiro se poden
detectar problemas familiares e sociais, constituíndo os centros educativos unha
institución idónea a nivel de detección e prevención.
Segundo este colexio oficial, a participación das persoas traballadoras sociais nos
centros educativos abrangue ámbitos tan relevantes como:
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a) Colaborar na prevención e detección de indicadores de risco que puideran
xerar inadaptación social e escolar.
b) Participar na elaboración de programas para dar resposta ás necesidades
sociais do alumnado e das súas familias.
c) Detectar situacións de risco, como malos tratos infantís, abusos sexuais,
problemas emocionais ou problemáticas sociofamiliares.
d) Facilitar a incorporación de alumnado migrante ou pertencente a minorías.
e) Diminuír o risco de fracaso e abandono escolar, ou
f) Potenciar a coordinación das distintas entidades e organismos dos ámbitos
sanitarios, de servizos sociais e educativos.
O certo é que a proposta que se realiza conta con precedentes no Estado español,
por exemplo na Comunidade Autónoma de Canarias. En setembro do ano 2017
asinouse un convenio de colaboración entre a Consejería de Educación y
Universidades do Goberno de Canarias e o Colegio Profesional de Educadores y
Educadoras Sociales de Canarias (CEESCAN), para a mellora do sistema
educativo y da educación social. Este convenio recoñece que a Educación Social
é unha das claves para potenciar o desenvolvemento social, educativo e político
dos nenos e nenas e a xuventude, desenvolvendo e expondo desde o centro
educativo, propostas de mediación familiar, resolución de conflitos, redución do
absentismo escolar, fomento da convivencia, prevención do acoso escolar,
atención á diversidade e desenvolvemento comunitario e participado.
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En definitiva, a petición que traslada o Colexio Oficial de Traballo Social de
Galicia conta con precedentes de implantación no Estado, polo que resulta
oportuno coñecer as intencións da Consellería de Cultura, Educación e
Universidade sobre a demanda que traslada este colectivo profesional.
Por iso, o deputado e a deputada que asinan preguntan:
Considera o Goberno galego que o colectivo de traballadores sociais pode
contribuír á mellora do servizo de orientación educativa e profesional ampliando
a súa presenza na rede de orientación existente?

Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 13/01/2022 10:51:03
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Á Mesa do Parlamento

Luís Álvarez Martínez e Noa Díaz Varela, deputado e deputada pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta oral en Pleno.
A orientación educativa na Comunidade Autónoma de Galicia ten o seu marco
legal no Decreto 120/1998, do 23 de abril, polo que se regula a orientación
educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia e na Orde do 24 de
xullo de 1998 pola que se establece a organización e funcionamento da
orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia
regulada polo Decreto 120/1998, que desenvolve o Decreto.
O artigo 2 do Decreto 120/1998 crea os equipos de orientación específicos, que
abranguen no seu plan de actuación os institutos de educación secundaria, as
escolas de educación infantil, os colexios de educación infantil e primaria, os
colexios de educación primaria e os colexios de educación especial.
No artigo 5 d) do mesmo Decreto establécese que dentro da composición dos
equipos de orientación específicos formará parte un traballador ou unha
traballadora social e/ou educador ou educadora social, que ten as funcións que se
establecen no artigo 22 da Orde do 24 de xullo de 1998, orientada a realizar
accións de intervención socio-educativa cos alumnos que presenten problemas ou
dificultades de integración escolar e social.

CSV: BOPGDSPG-m4aQ6UazH-2
REXISTRO-8eUdzImhN-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Resulta, polo tanto, evidente a importancia que á participación destes
profesionais lle concede a Administración educativa na orientación educativa e
profesional, importancia que non se ve acompañada en realidade das actuacións
concretas como proba o feito de que estean vacantes estas especialidades nos
equipos de orientación específicos da Coruña e Pontevedra.
Atopámonos ante un servizo educativo, o de orientación educativa e profesional,
regulado dende hai 23 anos e que ten contribuído, sen dúbida, á mellora do
sistema educativo galego pero que non foi modificado substancialmente nese
longo período de tempo, pero que si admite espazos de mellora, para o que pode
resultar moi pertinente experimentar na súa ampliación.
No sentido anterior e como sabemos, a experimentación no ámbito educativo
consiste, basicamente, en efectuar intervencións educativas alternativas no
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sistema coa clara finalidade de mellorar a práctica educativa. Esa intervención
debe sempre estar sometida a un control rigoroso construído sobre criterios de
investigación e avaliación. Existe un consenso absoluto en que a experimentación
educativa contribúe á calidade e mellora educativas.
Dende o Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia teñen manifestado a
conveniencia de incrementar a participación destes profesionais nos servizos de
orientación educativa e profesional, considerando que a súa formación académica
e capacitación profesional supón unha cualificación idónea para prestar unha
axuda técnica a nivel educativo, xa que o medio escolar é onde primeiro se poden
detectar problemas familiares e sociais, constituíndo os centros educativos unha
institución idónea a nivel de detección e prevención.
Segundo este colexio oficial, a participación das persoas traballadoras sociais nos
centros educativos abrangue ámbitos tan relevantes como:
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a) Colaborar na prevención e detección de indicadores de risco que puideran
xerar inadaptación social e escolar.
b) Participar na elaboración de programas para dar resposta ás necesidades
sociais do alumnado e das súas familias.
c) Detectar situacións de risco, como malos tratos infantís, abusos sexuais,
problemas emocionais ou problemáticas sociofamiliares.
d) Facilitar a incorporación de alumnado migrante ou pertencente a minorías.
e) Diminuír o risco de fracaso e abandono escolar, ou
f) Potenciar a coordinación das distintas entidades e organismos dos ámbitos
sanitarios, de servizos sociais e educativos.
O certo é que a proposta que se realiza conta con precedentes no Estado español,
por exemplo na Comunidade Autónoma de Canarias. En setembro do ano 2017
asinouse un convenio de colaboración entre a Consejería de Educación y
Universidades do Goberno de Canarias e o Colegio Profesional de Educadores y
Educadoras Sociales de Canarias (CEESCAN), para a mellora do sistema
educativo y da educación social. Este convenio recoñece que a Educación Social
é unha das claves para potenciar o desenvolvemento social, educativo e político
dos nenos e nenas e a xuventude, desenvolvendo e expondo desde o centro
educativo, propostas de mediación familiar, resolución de conflitos, redución do
absentismo escolar, fomento da convivencia, prevención do acoso escolar,
atención á diversidade e desenvolvemento comunitario e participado.
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En definitiva, a petición que traslada o Colexio Oficial de Traballo Social de
Galicia conta con precedentes de implantación no Estado, polo que resulta
oportuno coñecer as intencións da Consellería de Cultura, Educación e
Universidade sobre a demanda que traslada este colectivo profesional.
Por iso, o deputado e a deputada que asinan preguntan:
Valora o Goberno galego a posibilidade de levar a cabo un proxecto de
experimentación educativa asinando un convenio co Colexio Oficial de Traballo
Social de Galicia que permita a participación deste colectivo da rede de
orientación escolar?

Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 13/01/2022 10:52:09
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Á Mesa do Parlamento

Luís Álvarez Martínez e Noa Díaz Varela, deputado e deputada pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta oral en Pleno.
No pleno do Parlamento de Galicia celebrado o día 9 de marzo de 2020 foi
debatida unha Proposición non de lei deste grupo parlamentario sobre o
mantemento polo Goberno galego do funcionamento do CEIP de Baamonde, no
concello de Begonte, desbotando calquera posibilidade de desafectar o centro.
A iniciativa foi rexeitada ao votar en contra o Grupo Parlamentario Popular, que
entre os seus argumentos empregou a mellora da calidade educativa que se
conseguirá o trasladar ao alumnado do CEIP de Baamonde ao CEIP Virxe do
Corpiño, posto que non existirá a necesidade de agrupar alumnado en aulas
mixtas, entendo por tal as que escolarizan alumnos de distintos cursos.
O anterior argumento, repetido en varias ocasións durante a intervención do
voceiro do partido popular, replica o empregado polo alcalde do concello de
Begonte, cando no seu Plan de impulsión da educación no concello de Begonte
expón que “Os/as nenos/as do Colexio de Baamonde, polo seu número, teñen que
estar agrupados en tres aulas, xuntándose cursos inmediatos, dificultando os
traballos dos profesores e imposibilitando que a educación sexa a óptima que un
colexio pode ofrecer”.
Cabe entender a argumentación do alcalde do concello de Begonte no contexto
da súa proposta. O que costa entender, por inexplicable, é que se empregue por
parte do Partido Popular nun debate parlamentario.
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E isto é así porque, como sabemos, existen na Comunidade Autónoma de Galicia
un elevado número de centros de educación infantil e primaria incompletos, é
dicir, que non teñen tres grupos de educación infantil e seis de educación
primaria, polo que existen neles aulas mixtas no sentido anteriormente descrito.
A Consellería de Cultura, Educación e Universidade publica anualmente ordes
que modifican as unidades dos centros de educación infantil e primaria (entre
outros), no que se pode atopar como xustificación que é necesario adaptar a
organización dos centros docentes ás necesidades efectivas da poboación
escolar e ás exixencias duns cadros de persoal que incidan na atención á
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diversidade coa introdución de profesorado especialista e a mellora da súa
oferta educativa, e que en consecuencia se deben revisar as unidades e os postos
de traballo docentes dos centros públicos dependentes desa consellaría nos niveis
de educación infantil, educación primaria e educación especial; como se pode
observar se incide na mellora da súa oferta educativa.
Por citar só as dúas últimas,
a) Na Orde do 3 de agosto de 2020 pola que se modifican as unidades e os
postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta
consellaría nos niveis de educación infantil, educación primaria e
educación especial (DOG do 12 de agosto) aparecen os seguintes centros
incompletos: 1 centro na provincia da Coruña, 5 centros na de Lugo, 1
centro na de Ourense e 3 centros na de Pontevedra.
b) Na Orde do 15 de xullo de 2019 pola que se modifican as unidades e os
postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta
consellaría nos niveis de educación infantil, educación primaria e
educación especial (DOG do 29 de xullo) aparecen os seguintes centros
incompletos: 6 centros na provincia da Coruña, 5 centros na de Lugo, 8
centros na de Ourense e 11 centros na de Pontevedra.
Empregando o argumento anterior, estes centros non poden ter experimentado
mellora na súa oferta educativa posto que teñen aulas mixtas.
Por iso o deputado e a deputada que asinan preguntan:
Comparte o Goberno galego que as aulas nas que se escolarizan alumnos de
distintos cursos ofertan unha deficiente calidade educativa?
Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2022
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Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 13/01/2022 10:49:53
Noa Susana Díaz Varela na data 13/01/2022 10:50:06
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Á Mesa do Parlamento

Luís Álvarez Martínez, Patricia Otero Rodríguez e Pablo Arangüena Fernández,
deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
O Diario Oficial de Galicia do 13 de marzo de 2021 publica a Resolución do 29
de marzo de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión, en
réxime de concorrencia non competitiva, das axudas para actuacións de
corrección de impactos paisaxísticos, e se establece a súa convocatoria para o ano
2021.
Esta resolución ten como obxectivos:
1. Aumentar a sensibilidade cidadá en relación coas alteracións ou impactos
en relación coa paisaxe, é dicir, nas cales diversas actuacións xeraron
transformacións que deterioraron o carácter ou a calidade da paisaxe, e
2. Sensibilizar e fomentar a colaboración cidadá en coordinación coas
administracións públicas.
Estes obxectivos, que compartimos, deben permitir que toda a cidadanía sexa
consciente da relevancia do seu papel e a importancia da responsabilidade
compartida na mellora e conservación da esencia de Galicia no eido do respecto
paisaxístico.
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A dotación económica desta actuación é de 1.000.000 €, sen prexuízo de
ulteriores variacións producidas como consecuencia da existencia dunha maior
dispoñibilidade orzamentaria, e se establecen importes das subvencións do 70 %
do orzamento do investimento subvencionable, cun límite máximo de 3.000 €.
Con independencia de que o orzamento desta actuación se poida considerar
manifestamente insuficiente, tendo en conta a realidade que pretende corrixir,
debemos chamar a atención sobre dous feitos relevantes: que se trate dun
procedemento de concorrencia non competitiva e o prazo de presentación de
solicitudes.
Así, o carácter non competitivo das axudas leva a que, conforme se establece no
artigo 8.4 para os efectos da concesión das axudas, terase en conta a orde
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cronolóxica de entrada das solicitudes na sede electrónica da Xunta de Galicia ata
que se esgote o orzamento da convocatoria.
Por outro lado, o prazo de presentación de solicitudes comezará a partir do día
seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Diario Oficial de
Galicia, ou sexa o 14 de abril de 2021, e abranguerá ata o 31 de maio de 2021. En
definitiva, un mes e medio.
Por iso os deputados e a deputada que asinan preguntan:
Cal é a xustificación pola que se optou por establecer un réxime de concorrencia
non competitiva para a concesión destas axudas?

Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 13/01/2022 10:53:14
Patricia Otero Rodríguez na data 13/01/2022 10:53:29
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Pablo Arangüena Fernández na data 13/01/2022 10:53:41

99382

Á Mesa do Parlamento

Luís Manuel Álvarez Martínez e Noa Díaz Varela, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
O I Plan de actuacións para a igualdade nos centros educativos de Galicia 20162020 foi presentado en setembro do ano 2016 e elaborado conxuntamente pola
Secretaría Xeral da Igualdade, dependente da Vicepresidencia e Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e pola, naquel momento,
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
Nesta iniciativa se indica que se trata de inverter a tendencia existente nos
últimos anos , nos que se observa un aumento das condutas discriminatorias e
dos estereotipos sexistas entre o alumnado dos centros educativos.
Como é lóxico, se prevé un sistema de seguimento e avaliación a través dun
sistema de indicadores, co que se realizará un seguimento das medidas previstas
que permitirá avaliar o impacto dos seus obxectivos e medidas coa finalidade de
identificar aqueles aspectos no que é necesario incidir para acadar unha
educación igualitaria.
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Este Grupo Parlamentario presentou diversas iniciativas ao longo da pasada
lexislatura no Parlamento de Galicia para coñecer a avaliación do plan dende o
seu primeiro curso de vixencia (2016-2017). Todas cantas veces foron debatidas
proposicións non de lei foron rexeitadas pola maioría absoluta do Partido
Popular, co incoherente argumento de que a avaliación realizaríase ao remate do
plan, eliminado deste xeito a necesidade da máis que acreditada conveniencia de
levar a cabo a avaliación de implementación como procede en calquera política
pública.
Considerando que o horizonte temporal que comprendía a vixencia deste I Plan
de actuacións para a Igualdade nos centros educativos de Galicia eran os cursos
académicos 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020 e que todos eles
remataron, semella que os febles argumentos empregados para rexeitar a
avaliación do plan carecían xa de sustento.

99383

O último esperpento argumental relacionado con este asunto tivo lugar na
comisión 4ª de Educación e Cultura celebrada o día 29 de decembro de 2020,
cando no debate dunha proposición non de lei deste grupo parlamentario na que
se pedía que a Xunta de Galicia presentase no Parlamento de Galicia, antes do
remate do primeiro trimestre do ano 2021 a avaliación do I Plan de actuacións
para a Igualdade nos centros educativos de Galicia, xunto co gasto dedicado por
cada unha das consellerías en cada curso a dito plan, o Grupo Parlamentario
Popular posicionouse en contra co argumento de que non ían cambiar de opinión
con respecto ás veces anteriores que votaron en contra.
Esta inexplicable actitude obrigou a este Grupo Parlamentario a formular
preguntas de xeito individual sobre os indicadores asociados a cada unha das
medidas previstas no plan, o que se podería ter evitado cun mínimo de
transparencia por parte da Xunta de Galicia.
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Lamentablemente, e amosando unha falla de respecto ao Parlamento de Galicia
que debe recibir reproche a todas luces, no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia número 186, do 12 de agosto de 2021, no fascículo 2, entre as paxinas
70.063 e 70.414 figuran as respostas ás preguntas formuladas, todas elas con
idéntico contido pese a que se refiren a preguntas diferentes. En resumo, 352
páxinas nas que se constata, unha vez máis, que o plan ao que se fai referencia foi
un fracaso xa que do contrario o potente aparato de propaganda gobernamental
tería trasladado os éxitos con todo detalle, detalle que, aínda grosso modo, nega a
este grupo parlamentario.
Se todo o anterior non fose suficientemente grave, as respostas recibidas ás
preguntas que se formulaban, en concreto sobre “os resultados da avaliación dos
indicadores reflectidos no plan de seguimento e sistema de avaliación do I Plan
de actuacións para a igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-2020, o
prazo previsto para a publicación dos resultados da avaliación correspondente ao
seu remate e o investimento realizado nel” non poden ser máis reveladoras, xa
que afirman que “A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao
Parlamento de Galicia en resposta por escrito ás preguntas con números 8693,
8694, 8695, 8696, 8697, 8698, 8699, 8700, 8701, 8702, 8777, 8778, 8779, 8780,
8781, 8782, 8783, 8784, 8785, 8786, 8864, 8865, 8866, 8867, 8868, 8869 e
8870”· Resulta evidente que nas 352 páxinas de Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia ás que se fixo referencia non hai ningunha afirmación que se poida
interpretar, nin sequera tanxencialmente, como resposta nin ao prazo previsto
para á publicación dos resultados da avaliación do plan nin do investimento
realizado.

99384

Por iso, o deputado e a deputada que asinan preguntan:
Cal é o prazo previsto para a publicación dos resultados da avaliación do I Plan
de actuacións para a igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-2020?
Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 13/01/2022 10:55:54

CSV: BOPGDSPG-m4aQ6UazH-2
REXISTRO-zRRgUWMzd-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Noa Susana Díaz Varela na data 13/01/2022 10:56:07

99385

Á Mesa do Parlamento

Luís Manuel Álvarez Martínez e Noa Díaz Varela, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
O I Plan de actuacións para a igualdade nos centros educativos de Galicia 20162020 foi presentado en setembro do ano 2016 e elaborado conxuntamente pola
Secretaría Xeral da Igualdade, dependente da Vicepresidencia e Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e pola, naquel momento,
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
Nesta iniciativa se indica que se trata de inverter a tendencia existente nos
últimos anos , nos que se observa un aumento das condutas discriminatorias e
dos estereotipos sexistas entre o alumnado dos centros educativos.
Como é lóxico, se prevé un sistema de seguimento e avaliación a través dun
sistema de indicadores, co que se realizará un seguimento das medidas previstas
que permitirá avaliar o impacto dos seus obxectivos e medidas coa finalidade de
identificar aqueles aspectos no que é necesario incidir para acadar unha
educación igualitaria.
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Este Grupo Parlamentario presentou diversas iniciativas ao longo da pasada
lexislatura no Parlamento de Galicia para coñecer a avaliación do plan dende o
seu primeiro curso de vixencia (2016-2017). Todas cantas veces foron debatidas
proposicións non de lei foron rexeitadas pola maioría absoluta do Partido
Popular, co incoherente argumento de que a avaliación realizaríase ao remate do
plan, eliminado deste xeito a necesidade da máis que acreditada conveniencia de
levar a cabo a avaliación de implementación como procede en calquera política
pública.
Considerando que o horizonte temporal que comprendía a vixencia deste I Plan
de actuacións para a Igualdade nos centros educativos de Galicia eran os cursos
académicos 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020 e que todos eles
remataron, semella que os febles argumentos empregados para rexeitar a
avaliación do plan carecían xa de sustento.

99386

O último esperpento argumental relacionado con este asunto tivo lugar na
comisión 4ª de Educación e Cultura celebrada o día 29 de decembro de 2020,
cando no debate dunha proposición non de lei deste grupo parlamentario na que
se pedía que a Xunta de Galicia presentase no Parlamento de Galicia, antes do
remate do primeiro trimestre do ano 2021 a avaliación do I Plan de actuacións
para a Igualdade nos centros educativos de Galicia, xunto co gasto dedicado por
cada unha das consellerías en cada curso a dito plan, o Grupo Parlamentario
Popular posicionouse en contra co argumento de que non ían cambiar de opinión
con respecto ás veces anteriores que votaron en contra.
Esta inexplicable actitude obrigou a este Grupo Parlamentario a formular
preguntas de xeito individual sobre os indicadores asociados a cada unha das
medidas previstas no plan, o que se podería ter evitado cun mínimo de
transparencia por parte da Xunta de Galicia.
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Lamentablemente, e amosando unha falla de respecto ao Parlamento de Galicia
que debe recibir reproche a todas luces, no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia número 186, do 12 de agosto de 2021, no fascículo 2, entre as paxinas
70.063 e 70.414 figuran as respostas ás preguntas formuladas, todas elas con
idéntico contido pese a que se refiren a preguntas diferentes. En resumo, 352
páxinas nas que se constata, unha vez máis, que o plan ao que se fai referencia foi
un fracaso xa que do contrario o potente aparato de propaganda gobernamental
tería trasladado os éxitos con todo detalle, detalle que, aínda grosso modo, nega a
este grupo parlamentario.
Se todo o anterior non fose suficientemente grave, as respostas recibidas ás
preguntas que se formulaban, en concreto sobre “os resultados da avaliación dos
indicadores reflectidos no plan de seguimento e sistema de avaliación do I Plan
de actuacións para a igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-2020, o
prazo previsto para a publicación dos resultados da avaliación correspondente ao
seu remate e o investimento realizado nel” non poden ser máis reveladoras, xa
que afirman que “A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao
Parlamento de Galicia en resposta por escrito ás preguntas con números 8693,
8694, 8695, 8696, 8697, 8698, 8699, 8700, 8701, 8702, 8777, 8778, 8779, 8780,
8781, 8782, 8783, 8784, 8785, 8786, 8864, 8865, 8866, 8867, 8868, 8869 e
8870”· Resulta evidente que nas 352 páxinas de Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia ás que se fixo referencia non hai ningunha afirmación que se poida
interpretar, nin sequera tanxencialmente, como resposta nin ao prazo previsto
para á publicación dos resultados da avaliación do plan nin do investimento
realizado.

99387

Por iso, o deputado e a deputada que asinan preguntan:
Cal foi o investimento total realizado na implementación do I Plan de actuacións
para a igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-2020?
Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 13/01/2022 10:54:32
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Noa Susana Díaz Varela na data 13/01/2022 10:54:45

99388

Á Mesa do Parlamento

Luís Manuel Álvarez Martínez e Noa Díaz Varela, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A sección galega da Sociedade Española de Estudos Clásicos vén de publicar
unha declaración en defensa do estudo das Humanidades en xeral e das materias
de estudos clásicos en particular, que contén os seguintes puntos:
1. Nunha sociedade cada vez máis dominada pola tecnoloxía e a practicidade
inmediata, é necesario posibilitar e fomentar o estudo das Humanidades
nos diferentes niveis de ensino como aspecto fundamental na formación
de todo ser humano.
2. Como parte esencial e prioritaria dos estudos humanísticos é
imprescindible garantir e fomentar o estudo das materias de Cultura
Clásica, Grego e Latín, dado que as linguas e a cultura clásicas son a base
das nosas linguas e da nosa cultura.
3. O ensino das Humanidades e dos Estudos Clásicos debe estar garantido en
todos os lugares do territorio, especialmente na contorna rural, para dar
cumprimento ao dereito de igualdade de oportunidades.
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4. Débese apoiar o movemento internacional recollido na proposición non de
lei aprobada por unanimidade no Congreso dos Deputados o 27 de
febreiro de 2019 que ten como obxectivo último a declaración por parte da
Unesco do Grego Antigo e do Latín como Patrimonio Inmaterial da
Humanidade.
Entendemos que esta declaración, ademais de conter afirmacións das que resulta
imposible discrepar, recolle a preocupación existente nesta sección e en varios
centros docentes da nosa comunidade autónoma pola situación que se dá dende o
inicio deste curso, logo de que a Consellería de Cultura, Educación e
Universidade impedise cursar as materias de latín e/ou grego nos estudios de
bacharelato a alumnado que así o desexaba, por non acadar un número de
alumnos suficientes.

99389

Particular gravidade ao anterior engade o feito da existencia de profesorado
nalgúns deses centros para impartir esas materias ao que non se lle permite algo
tan xusto é lóxico como é dar clases da súa especialidade docente.
Atopámonos cunha realidade que evidencia o que este grupo parlamentario ten
denunciado en moitas ocasións: a desvantaxe que teñen os alumnos que, en
centros con menos alumnado, optan por materias con escasa demanda. Unha
realidade que pon de manifesto a quebra da igualdade de oportunidades entre o
alumnado en función, neste caso, da radicación dos centros.
Estas situacións son contrarias á normativa xa que estamos a falar de materias
troncais que, conforme ao establecido no Decreto 86/2015 do 25 de xuño, polo
que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do
bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, tratan de garantir os
coñecementos e as competencias que permitan adquirir unha formación sólida e
continuar con aproveitamento as etapas posteriores.
Resulta moi pertinente crear un escenario coa existencia da flexibilidade
suficiente que antepoña o interese do alumnado ao cumprimento de obxectivos
de contención de gasto, que é exclusivamente a razón existente detrás das
decisións que se adoptaron, por primeira vez, este curso. Non son coherentes as
xustificacións dadas polos responsables políticos educativos da previsión
normativa sobre un número mínimo de alumnos xa que tal previsión é idéntica á
existente en cursos previos sen que se aplicasen co rigor do curso actual.
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Pero non todo se reduce ás restricións deste curso. A importancia das linguas
clásicas na formación do noso alumnado como recolle a declaración da sección
galega da Sociedade Española de Estudos Clásicos, ademais de resultar
incuestionable, require a adopción de medidas que fomenten o seu coñecemento,
recoñecemento e estudio por parte do noso alumnado.
Certamente, o compromiso da Administración é imprescindible e existen
políticas de impulso, como a campaña de fomento da formación profesional e das
ensinanzas especiais dotado orzamentariamente cada ano nos orzamentos da
Consellería de Cultura, Educación e Universidade, que poñen de manifesto que é
posible realizar actuacións e que o que se require é o impulso político para
levalas a cabo.
Por iso, o deputado e a deputada que asinan preguntan:

99390

Como valora a Consellería de Cultura, Educación e Universidade a posibilidade
de flexibilizar a normativa para facilitar que a posibilidade de cursar as materias
de linguas clásicas non dependa dun número mínimo de alumnos, dado o seu
carácter troncal nos estudos de bacharelato e a necesidade de manter a igualdade
de oportunidades entre o alumnado da Comunidade Autónoma de Galicia?
Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 13/01/2022 10:57:15
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Noa Susana Díaz Varela na data 13/01/2022 10:57:28

99391

Á Mesa do Parlamento

Luís Manuel Álvarez Martínez e Noa Díaz Varela, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A sección galega da Sociedade Española de Estudos Clásicos vén de publicar
unha declaración en defensa do estudo das Humanidades en xeral e das materias
de estudos clásicos en particular, que contén os seguintes puntos:
1. Nunha sociedade cada vez máis dominada pola tecnoloxía e a practicidade
inmediata, é necesario posibilitar e fomentar o estudo das Humanidades
nos diferentes niveis de ensino como aspecto fundamental na formación
de todo ser humano.
2. Como parte esencial e prioritaria dos estudos humanísticos é
imprescindible garantir e fomentar o estudo das materias de Cultura
Clásica, Grego e Latín, dado que as linguas e a cultura clásicas son a base
das nosas linguas e da nosa cultura.
3. O ensino das Humanidades e dos Estudos Clásicos debe estar garantido en
todos os lugares do territorio, especialmente na contorna rural, para dar
cumprimento ao dereito de igualdade de oportunidades.
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4. Débese apoiar o movemento internacional recollido na proposición non de
lei aprobada por unanimidade no Congreso dos Deputados o 27 de
febreiro de 2019 que ten como obxectivo último a declaración por parte da
Unesco do Grego Antigo e do Latín como Patrimonio Inmaterial da
Humanidade.
Entendemos que esta declaración, ademais de conter afirmacións das que resulta
imposible discrepar, recolle a preocupación existente nesta sección e en varios
centros docentes da nosa comunidade autónoma pola situación que se dá dende o
inicio deste curso, logo de que a Consellería de Cultura, Educación e
Universidade impedise cursar as materias de latín e/ou grego nos estudios de
bacharelato a alumnado que así o desexaba, por non acadar un número de
alumnos suficientes.

99392

Particular gravidade ao anterior engade o feito da existencia de profesorado
nalgúns deses centros para impartir esas materias ao que non se lle permite algo
tan xusto é lóxico como é dar clases da súa especialidade docente.
Atopámonos cunha realidade que evidencia o que este grupo parlamentario ten
denunciado en moitas ocasións: a desvantaxe que teñen os alumnos que, en
centros con menos alumnado, optan por materias con escasa demanda. Unha
realidade que pon de manifesto a quebra da igualdade de oportunidades entre o
alumnado en función, neste caso, da radicación dos centros.
Estas situacións son contrarias á normativa xa que estamos a falar de materias
troncais que, conforme ao establecido no Decreto 86/2015 do 25 de xuño, polo
que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do
bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, tratan de garantir os
coñecementos e as competencias que permitan adquirir unha formación sólida e
continuar con aproveitamento as etapas posteriores.
Resulta moi pertinente crear un escenario coa existencia da flexibilidade
suficiente que antepoña o interese do alumnado ao cumprimento de obxectivos
de contención de gasto, que é exclusivamente a razón existente detrás das
decisións que se adoptaron, por primeira vez, este curso. Non son coherentes as
xustificacións dadas polos responsables políticos educativos da previsión
normativa sobre un número mínimo de alumnos xa que tal previsión é idéntica á
existente en cursos previos sen que se aplicasen co rigor do curso actual.
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Pero non todo se reduce ás restricións deste curso. A importancia das linguas
clásicas na formación do noso alumnado como recolle a declaración da sección
galega da Sociedade Española de Estudos Clásicos, ademais de resultar
incuestionable, require a adopción de medidas que fomenten o seu coñecemento,
recoñecemento e estudio por parte do noso alumnado.
Certamente, o compromiso da Administración é imprescindible e existen
políticas de impulso, como a campaña de fomento da formación profesional e das
ensinanzas especiais dotado orzamentariamente cada ano nos orzamentos da
Consellería de Cultura, Educación e Universidade, que poñen de manifesto que é
posible realizar actuacións e que o que se require é o impulso político para
levalas a cabo.
Por iso, o deputado e a deputada que asinan preguntan:

99393

Considera a Consellería de Cultura, Educación e Universidade oportuno
desenvolver actuacións, en colaboración coas universidades galegas, para o
impulso do recoñecemento e importancia que para a nosa cultura teñen as linguas
e a cultura clásicas e o fomento do se estudo nos centros de ensino secundario
galegos?

Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 13/01/2022 10:58:43

CSV: BOPGDSPG-m4aQ6UazH-2
REXISTRO-eKdh56jmm-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Noa Susana Díaz Varela na data 13/01/2022 10:59:00

99394

Á Mesa do Parlamento

Luís Manuel Álvarez Martínez e Noa Díaz Varela, deputado e deputada pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral en Pleno.
O Consello da Xunta de Galicia do 18 de novembro de 2021 autorizou a sinatura dun
convenio entre a Axencia de Turismo de Galicia, a Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Vivenda, a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e o Concello
de Begonte para consolidar o proxecto de escola musical mancomunada que impulsa a
asociación Músico Crisanto.
Segundo a información trasladada, o proxecto permitirá acondicionar as antigas
instalacións do CEIP de Baamonde como escola de música e conservatorio nun
proxecto por importe de algo máis dun millón de euros, xa que o orzamento será
financiado a partes iguais pola Axencia de Turismo de Galicia, a Consellería de Medio
Ambiente e a Consellería de Cultura, achegando cada unha un importe de 349.312,89€.
Ademais das múltiples xustificacións que amparan esta decisión, como que Begonte se
atopa no Camiño de Santiago ou que existe o obxectivo de consolidar unha escola de
música que xestionará a asociación Músico Crisanto, e que veñen a compoñer un marco
certamente ecléctico, seguimos a considerar que se trata de dar cobertura a unha
decisión que consideramos desafortunada.

CSV: BOPGDSPG-m4aQ6UazH-2
REXISTRO-Dl6BCXsP4-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O certo é que en Galicia hai 7 conservatorios profesionais de música que dependen
directamente da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e que están nas sete
principais cidades (A Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo) e
outros 27 que dependen da Administración municipal situados nos concellos de Arzúa,
As Pontes de García Rodríguez, Betanzos, Carballo, Culleredo, Melide, Noia, Ribeira,
Monforte de Lemos, Vilalba, Viveiro, Celanova, O Barco de Valdeorras, O Carballiño,
Ribadavia, Verín, Xinzo de Limia, A Estrada, A Guarda, Cambados, Cangas, Gondomar,
Lalín, Ponteareas, Redondela, Tui e Vilagarcía de Arousa.
Estes conservatorios que dependen dos concellos supoñen unha carga moi importante
nos orzamentos municipais e suplen a deficiente atención que a Administración
autonómica presta á formación musical do alumnado, situación á que parece querer
poñer remedio no caso do concello de Begonte a Xunta de Galicia, discriminando de
forma evidente ao resto dos concellos que xa teñen conservatorios profesionais de
música dependentes deles.
Cómpre lembrar que a X Asemblea Xeral da Fegamp celebrada en Santiago de
Compostela o día 29 de novembro de 2019 adoptou como resolución trixésima “Instar a
Xunta de Galicia para que asuma os servizos da súa competencia actualmente prestados
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polas entidades locais como poden ser as Unidades Municipais de asistencia á
drogodependencia (UMAD) e os conservatorios profesionais de ensinanza media.”
O certo é que a decisión tomada pon de manifesto a posibilidade de acometer fondas
transformacións nas políticas educativas relativas aos conservatorios profesionais de
música que dependen dos concellos, xa que o contrario situaría a decisión nun ámbito
de arbitrariedade dificilmente asumible na xestión pública dos recursos económicos.
Por iso o deputado e a deputada que asinan preguntan:
Ten intención a Xunta de Galicia a iniciar, de xeito inmediato, negociacións coa Fegamp
para dar cumprimento á resolución adoptada na X Asemblea Xeral para que asuma os
servizos da súa competencia actualmente prestados polas entidades locais relativos aos
conservatorios profesionais de música?
Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 13/01/2022 10:59:57
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Noa Susana Díaz Varela na data 13/01/2022 11:00:10
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Á Mesa do Parlamento

Luís Manuel Álvarez Martínez e Noa Díaz Varela, deputado e deputada pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral en Pleno.
A deficiencia auditiva inflúe na personalidade do suxeito no seu conxunto e afecta a
áreas tan importantes como a comunicación, a linguaxe, a socialización, os procesos
cognitivos e a memoria. A deficiencia auditiva repercute negativamente no progreso
académico e limita de forma importante aos nenos e nenas e adolescentes en idade
escolar.
O alumnado con deficiencia auditiva conserva totalmente as súas potencialidades
intelectivas. É capaz e intelixente pero necesita aprender a pensar e dispoñer de
ferramentas que poida manexar. Necesita información, experiencia, un sistema
simbólico de calidade que lle permita formalizar o seu pensamento e interactuar cos
demais e poder utilizar estratexias de pensamento e de acción-execución.
O Sistema Nacional de Indicadores da Educación 2021, publicado polo Ministerio de
Educación e Formación Profesional, indica que o 4,4 % do alumnado con necesidades
educativas especiais presenta deficiencia auditiva, cifra que pon de manifesto a
importancia desta realidade e a necesidade de afrontar, con políticas educativas sólidas,
respostas eficaces.
Pese aos discursos triunfalistas e de normalidade que exhibe a Consellería de Cultura,
Educación e Universidade cada inicio de curso, o certo é que este está a ser
particularmente complexo, toda vez que se constata por toda a comunidade autónoma
un retroceso na prestación se servizos públicos educativos: diminución de profesorado,
quebra da igualdade posibilidades de formación en entornas rurais e, tamén, na atención
á diversidade.
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De pouco serven os datos sobre integración do alumnado con necesidades educativas
especiais en centros ordinarios, nos que efectivamente Galicia presenta a porcentaxe
máis elevada de todo o Estado (un 93 %), se esa integración no se leva a cabo en
condicións axeitadas.
Pese á existencia dun protocolo para a atención educativa ao alumnado con
discapacidade auditiva, publicado no seu momento pola Administración educativa
galega, e que recolle aspectos relativos tanto á planificación educativa a nivel de centro
como á presenza de intérpretes de lingua de signos e mestres especialistas en audición e
linguaxe, a resposta que se está a dar a este alumnado dista moito de ser axeitada.
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Recentemente, a Asociación de Pais e Nais de Nenos Xordos de Galicia tense
manifestado publicamente fronte aos recortes en persoal para a atención a este
alumnado, indicando que “A educación é un piar fundamental no desenvolvemento das
persoas e cando se trata de persoas con discapacidade os apoios e recursos que fagan
efectiva a inclusión real para un adecuado desenvolvemento educativo non poden ser
recortados para colocar aos menores con discapacidade nunha situación de involución
e exclusión educativa con todas as consecuencias cognitivas e emocionais que carrexan
a ausencia dos devanditos recursos.”
Esta declaración ten a súa orixe nos recortes en persoal experimentados este curso, no
que comprobamos que existe un retorno ás condicións aínda máis restritivas en canto á
prestación do servizo público educativo, convertido, como nos anos posteriores á crise
de 2008, nun elemento de aforro e contención do gasto.
Como dato relevante de que as queixas do colectivo teñen unha base real, os orzamentos
do ano 2021 da Xunta de Galicia prevén a contratación de 50 intérpretes de lingua de
signos para todos os centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia e o proxecto
de orzamentos para o ano 2022 prevén a contratación de 53.
O anterior trasládase, curso a curso, en tensións entre as familias que demandan unha
correcta atención ás necesidades dos seus fillos e fillas e a resposta que dá a
Administración educativa, o que evidencia a existencia de necesidades sen atender e, en
consecuencia, un amplo espazo de mellora.
Por iso, o deputado e a deputada que asinan, preguntan:
Que actuacións ten previsto levar a cabo o Goberno galego para incrementar os mestres
especialistas en audición e linguaxe e intérpretes de lingua de signos nos centros
públicos coa finalidade de acadar a inclusión do alumnado con deficiencia auditiva en
centros ordinarios en condicións que permitan o máximo desenvolvemento das súas
capacidades, dando resposta ás demandas que se acrediten nos ditames de
escolarización nos que se xustifique a necesidade deses recursos?
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Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 13/01/2022 11:01:00
Noa Susana Díaz Varela na data 13/01/2022 11:01:12
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Á Mesa do Parlamento

Luís Manuel Álvarez Martínez, Patricia Otero Rodríguez e Julio Torrado Quintela,
deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia,
ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A pandemia provocada pola Covid xerou algunhas situacións de alteración na asistencia
en atención primaria na rede de centros de saúde de Galicia. A capacidade da primaria
viuse sacudida pola necesidade de exercer como primeira barreira fronte á Covid, tarefa
na que os profesionais demostraron unha vez máis a súa eficiencia e capacidade
resolutiva a pesar de ter pouca coordinación dende a dirección do Sergas.
Unha vez superada a emerxencia sanitaria, e a pesares da lóxica vixilancia ante os
problemas que aínda perduran vinculados á Covid, a asistencia sanitaria non pode ser o
último sistema que recupere unha racional normalidade de funcionamento. Os servizos
que dende a dirección da Xunta de Galicia foron suprimidos ou minguados apoiándose
na xustificación da pandemia deben volver a recuperar o seu funcionamento habitual.
Non está sendo así en Ferreira de Pantón, onde os veciños e veciñas da vila viron nos
últimos tempos como se reduciron á metade os facultativos dispoñibles no seu centro de
saúde (de 4 a 2). Unha xubilación non cuberta e un traslado non substituído son a folla
de servizo do Sergas no caso deste concello que ve como a xestión do sistema está
deixando cunha mingua capacidade asistencial a esta poboación.
A presumida aposta polo rural evidénciase unha mera campaña publicitaria con pés de
barro nunha situación coma esta, onde os servizos fundamentais que poden contribuír a
asentar poboación e fixar residencia de habitantes, non son tidos en conta nin mantidos
coa garantía de eficiencia que deberían. A Xunta de Galicia anuncia que retomará a
asistencia con 3 prazas de facultativo, pero non marca unha data que evidencie un
compromiso, e a realidade é que a asistencia non está plenamente garantida nas
condicións que están asignadas neste centro de saúde.
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Por iso, os deputados e a deputada que asinan, preguntan:
Cando pensa o Goberno da Xunta de Galicia repoñer o cadro de profesionais de
atención primaria que ten asignados ao centro de saúde de Ferreira de Pantón e que
agora está incompleto?
Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 13/01/2022 11:02:26
Patricia Otero Rodríguez na data 13/01/2022 11:02:37

CSV: BOPGDSPG-m4aQ6UazH-2
REXISTRO-koFKR1Hl3-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Julio Torrado Quintela na data 13/01/2022 11:02:50
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A Mesa do Parlamento
Teresa Egerique Mosquera, José Manuel Balseiro Orol, Begoña Freire Vázquez,
Ana Belén García Vidal, Manuel Santos Costa, Elena Suárez Sarmiento e Daniel
Vega Pérez, 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 en Pleno.
O Regulamento (UE) nº 508/2014 do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de
maio de 2014, establece as medidas financeiras da Unión para a aplicación da política
pesqueira común, das medidas pertinentes relativas ao dereito do mar, do
desenvolvemento sustentable das zonas pesqueiras e acuícolas e da pesca interior, e
da política marítima integrada. Este regulamento establece a posibilidade de apoiar os
investimentos no ámbito da produción na acuicultura.
O Fondo Europeo Marítimo e de Pesca contribuirá ao logro de, entre outros, os
seguintes obxectivos: fomentar unha pesca e unha acuicultura competitivas,
ambientalmente sustentables, economicamente viables e socialmente responsables;
impulsar a aplicación da política pesqueira común e fomentar un desenvolvemento
territorial equilibrado e integrador das zonas pesqueiras e acuícolas.
Por outra banda, a Estratexia Galega da Acuicultura é o documento de articulación que
rexerá a planificación e a xestión da actividade acuícola cun horizonte situado no ano
2030. A ESGA establece as liñas de acción no territorio galego que se pretenden
desenvolver na acuicultura, en consonancia coas disposicións do Plan estratéxico
plurianual da acuicultura Española.
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Ante este novo marco comunitario, cómpre publicar as bases reguladoras que
establezan o procedemento para a concesión de determinadas axudas ao abeiro da
normativa antes citada e, así mesmo, realizar a convocatoria destas axudas para o ano
2022, coa finalidade de apoiar o sector, no seu sentido máis amplo, en medidas que
contribuirán a facelo máis competitivo e respectuoso co seu contorno.

Así, o DOG do 29 de decembro publica a orde de subvencións para investimentos
produtivos, incremento da eficiencia enerxética e fomento da reconversión das
empresas acuícolas a fontes de enerxía renovables, e para a obtención de servizos de
asesoramento de carácter técnico, científico, xurídico, ambiental ou económico no
ámbito da acuicultura, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP).
Por todo o anterior, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en Pleno:
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Cal é a finalidade das axudas no ámbito da acuicultura e o seu orzamento destinado
para 2022?

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 13/01/2022 10:53:52
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José Manuel Balseiro Orol na data 13/01/2022 10:54:05
Freire Vázquez, María Begoña na data 13/01/2022 10:54:18
Ana Belén García Vidal na data 13/01/2022 10:54:28
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Manuel Santos Costa na data 13/01/2022 10:54:39
María Elena Suárez Sarmiento na data 13/01/2022 10:55:03
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Daniel Vega Pérez na data 13/01/2022 10:55:16
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Patricia Otero Rodríguez e Luís Manuel Álvarez
Martínez, 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
Pleno.
O 24 de maio de 1999, o presidente da Xunta de Galicia inauguraba a autoestrada
do Val Miñor (AG-57), a primeira vía de alta capacidade propiedade da Xunta de
Galicia.
A Xunta de Galicia concedeu a explotación das súas autoestradas á empresa
Autoestradas de Galicia, pertencente ao mesmo grupo do que forma parte Audasa,
concesionaria da explotación da autoestrada do Atlántico. Esta concesión da AG57 rematará en febreiro de 2045.
O Executivo autonómico comeza este ano 2022 coa subida de tarifas da AG-57 en
5 céntimos, feito que volve a indignar a poboación do Val Miñor. Circular desde
Vigo a Vincios sae en 0,40, a Gondomar 0,90, a Nigrán 1,15 e ata Baiona 1,70
céntimos.
As viaxes entre os tres concellos miñoranos tamén son máis caros. Desde Vincios
custa 0,55 ir a Gondomar; 0,85 a Nigrán; 0,70 ata A Ramallosa e 1,40 ata Baiona.
O traxecto entre A Ramallosa e Baiona ascende a 0,70 céntimos; o que une
Nigrán con Baiona págase a 1,15 euros e o que se sitúa exclusivamente por
Nigrán, entre Porto do Molle e Ramallosa, chega ós 0,35 céntimos.
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A Xunta de Galicia, lonxe de liberar esta autoestrada o que fai dende o 1 de
xaneiro deste ano é volver a subir a tarifa da AG-57 en 5 céntimos, por iso o
Grupo Parlamentario Socialista reclamamos que rebaixe as peaxes da autovía
AG-57 que une Vigo cos tres concellos do Val Miñor, mentres o Goberno
autonómico non liberalice a peaxe desta autoestrada.
Os concellos do Val Miñor veñen reclamando desde hai anos liberar a peaxe
desta autoestrada, ao constituír unhas infraestruturas vitais para a súa veciñanza,
cás avantaxes sociais e económicas que se derivarían desta acción, tales como a
desconxestionamento e seguridade no tráfico ou o aumento da competitividade
empresarial.

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
99404

Tal medida contribuiría a acadar unha maior equidade e igualdade, posto que a
Xunta de Galicia leva realizando desde hai anos as súas actuacións en materia de
autoestradas e autovías por sistemas que non impoñen peaxe algún para a
cidadanía. Polo que resulta máis incomprensible que os veciños e veciñas do Val
Miñor se vexan gravados fronte o resto da cidadanía galega, xa que a totalidade
de vías de altas prestacións da Comunidade Autónoma son gratuítas (AG-56
Santiago – Brión – As Galanas (N-550) - Pardiñas, Salnés, Barbanza, A-52 –
Portugal, Morrazo, AG-53 e AG-54 conexión ca autoestrada Santiago a Ourense,
etc...) .
A propia Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, xa contiña tal
posibilidade, ao establecer no seu artigo 30.2 que “nos treitos das estradas onde
se estableza un pagamento de peaxe ou taxa polo seu uso, a administración
titular poderá establecer medidas ou procedementos compensatorios que veñan
reducir ou anular o pagamento directo pola persoa usuaria”.
Por outro lado, a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade reduciu as tarifas das
autovías galegas, pero que unicamente serían aplicables para empresas do
transporte e en horario nocturno, o que fará que teña uns efectos practicamente
inapreciables e mínimos, descartables para a maioría das persoas usuarias. Igual
que acontece coa aprobación do desconto do 100 % na viaxe de ida e volta ás
familias numerosas, que se fixo efectivo a mediados de agosto do ano pasado. A
maioría das persoas usuarias desta autoestrada non compren estes requisitos.
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Os tres alcaldes do Val Miñor, xunto co Grupo Parlamentario Socialista,
volvemos reclamar ó Goberno autonómico deixar libre de peaxes a AG-57 para
convertelo na auténtica circunvalación dos concellos de Nigrán, Gondomar e
Baiona. Esta é unha vella reclamación da veciñanza e representantes políticos do
Val Miñor. O Executivo autonómico é o propietario da Autoestrada do Val Miñor
e os tres alcaldes coinciden en eliminar a peaxe da autoestrada AG-57.
A Autoestrada AG-57 é a vía que une de xeito máis rápido e directo o Val Miñor
con servizos básicos como o Hospital Álvaro Cunqueiro, a Universidade de Vigo,
o aeroporto de Peinador ou o Parque Tecnolóxico de Valadares. Ir ao médico ou
estudar non pode significar para a veciñanza do Val Miñor un plus de desembolso
con respecto a outras áreas.
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Ten pensado a Xunta de Galicia establecer de xeito inmediato a rebaixa das
peaxes, mantendo a tarifa do ano 2021, para a totalidade das persoas usuarias da
citada autoestrada autonómica, superando o marco establecido no Decreto
183/2015, do 10 de decembro, polo que se aproba o convenio entre a Xunta de
Galicia e Autoestradas de Galicia, Concesionaria da Xunta de Galicia, S.A. polo
que se regula a bonificación da peaxe da autoestrada Puxeiros-Val Miñor (AG57)?

Pazo do Parlamento, 12 de xaneiro do 2022
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Patricia Otero Rodríguez
Luís Manuel Álvarez Martínez
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 13/01/2022 10:58:21
Patricia Otero Rodríguez na data 13/01/2022 10:58:27
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 13/01/2022 10:58:37
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Rodríguez Dacosta, Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A silicose é unha enfermidade producida pola inhalación mantida da sílice
cristalina, que estivo vinculada dende tempo atrás a minería, unha área laboral
onde se conseguira frear a súa incidencia.
Mentres en Galicia a presencia desta enfermidade está relacionada coas
actividades extractivas da lousa e pedra, cunha presencia mais notable nas
comarcas do sur de Lugo, en Valdeorras e en Porriño.
Concretamente a comarca de Valdeorras e a zona española que ocupa o primeiro
lugar en canto a volume de produción de lousa extraída, nesa comarca prodúcese
arredor do 80 % de lousa galega e Galicia vén a representar o 60 % do existente
no mercado nacional. Estimándose que o sector da lousa ocupa 2.400 postos
directos e 10.000 inducidos.
A lousa é un sector vital e estratéxico para Valdeorras, tamén para a Provincia de
Ourense, dinamizador do entorno rural e polo dinamismo que achega a outros
sectores económicos .
Por outra banda, o Instituto Nacional de Silicose destacaba o crecente número de
casos que se acercaban as súas instalacións situadas en Oviedo, procedentes de
Galicia, en concreto nas áreas con canteiras de loseta e pedra.
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Como anteriormente referimos a silicose afecta aos traballadores e traballadoras
onde teñen contacto con partículas de sílice en suspensión por elo son os traballos
en canteiras, graveras e areneiras onde a presencia de persoas afectadas teñen
unha maior densidade, así o aseguran os sindicatos con presencia no sector e
tamén estudos realizados no sector da lousa por parte do INS.
Segundo o informe “Novos casos de silicose no sector da lousa” realizado polo
INS que comezaba no ano 2008 e finalizaba no ano 2018, sinalaban a evolución
dos casos durante a década que abarcou o estudo, o número de persoas afectadas
pasaba de 14 no 2008 a 126 no 2018.
O Instituto detectaba 126 novos casos en 2018, 92 en 2019 e 70 en 2020.
Referente a este último ano, segundo os datos dos 41 traballadores en activo
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diagnosticados con neumoconiosis simple, 37 proceden do sector da lousa . De
eles catro presentan enfermidades intercurrentes (dous cardiopatía, un TPR e
outro EPOC). Outros tres traballadores deste grupo proveñen do sector de granito,
desenrolan o seu labor en naves de elaboración, e un deles presenta EPOC como
enfermidade intercurrente.
Dos nove traballadores en activo diagnosticados con neumoconiosis complicada,
seis proceden do sector da lousa. E outro das persoas traballadoras deste grupo
pertencente o sector do granito, un deles traballa nunha canteira e outro nunha
nave de elaboración. A persoa traballadora restante traballa na construción.
A súa vez, 18 dos 20 pensionistas que padecen a enfermidade traballaron nas
pizarreiras. Os rexistros que manexa o INS indican que a provincia de Ourense
concentra o maior número de casos do Estado, moi por diante de León e Asturias.
Os sindicatos e as mutuas das empresas, proporcionan informes sobre o estado da
persoa afectada pola silicose, ese traballador debe desprazarse o INS onde se
avalía o seu estado.
Si ben , antes acudían o centro de referencia de Oviedo, con médicos profesionais
expertos en materia de silicose, na actualidade acoden o Hospital Universitario de
Asturias (HUCA) , o cal engloba na actualidade o Instituto Nacional de Silicose,
unidade de referencia nacional para enfermidades respiratorias de orixe laboral.
A maior parte dos traballadores e traballadoras son remitidos a Oviedo polas
xestións feitas polos sindicatos do sector de maneira gratuíta.
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Ante a situación actual, na que nos encontramos en que na última década os casos
de silicose se multiplicaron por dez e a enfermidade afecta cada vez a
traballadores mais mozos, os empresarios e o sindicato UGT asinantes do
Convenio Colectivo de Traballo de Lousa de Galicia para os anos 2020 – 2023,
publicado no DOG en data 17 de xullo de 2021, no seu artigo 46 recolle de forma
textual :
“por outra banda y en relación ca silicose, as partes asinantes do presente
convenio, se comprometen a instar ante as administracións pertinentes da Xunta
de Galicia a creación de un centro de referencia u organismo similar de ámbito
galego, para a diagnose, detección , valoración, seguimento e tratamento da
silicose, para os traballadores e traballadoras do sector da lousa“
O Grupo Parlamentario Socialista recolle esta reivindicación realizada polos
sindicatos e pola patronal nos últimos anos, trasladada agora o convenio colectivo
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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antedito, co fin de evitar os traslados das traballadoras e dos traballadores a
Oviedo, con todo o coste que elo conleva, e dada a incidencia que temos na nosa
comunidade autónoma, especialmente en Valdeorras e en Porriño, entendendo
necesaria cando menos a creación de dúas unidades de referencia dentro da rede
do Sergas.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Que valoración fai o Goberno galego da alta incidencia de silicose na nosa
comunidade autónoma?
Pazo do Parlamento, 11 de xaneiro do 2022

Asinado dixitalmente por:
María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 13/01/2022 11:32:04
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Julio Torrado Quintela na data 13/01/2022 11:32:12
Marina Ortega Otero na data 13/01/2022 11:32:20
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Paulo Ríos Santomé 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 en Pleno, sobre a necesidade de realizar actuacións para que o Alvia
Vigo-Madrid pare en Vilagarcía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Renfe fixo público que deixa a estación de Vilagarcía fóra do novo tren directo
que unirá Vigo e Madrid, decisión que afectará gravemente a mobilidade e o
desenvolvemento económico de toda a comarca do Salnés, cunha poboación de arredor
de cento cincuenta mil persoas.
Esta conexión recuperouse hai tan só oito meses, o 27 de outubro de 2020, mais
agora para acadar unha rebaixa de tan só cinco minutos no conxunto do traxecto,
preténdese eliminar a parada en Vilagarcía. Tamén se acorta o tempo ao usar o baipás
de Conxo sen entrar na estación de Santiago.
Consideramos preciso que Renfe e o Ministerio de Transporte, Mobilidade e
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Axenda Urbana rectifiquen e que non se exclúa a parada de Vilagarcía dentro deste
novo traxecto que une Vigo e Madrid dende o 14 de xuño.
Debe manterse un servicio que beneficia á comarca do Salnés, mais tamén a
Caldas-Umia e a do Barbanza.
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Coa incorporación desta parada de Vilagarcía lograrase contar con dúas
frecuencias, unha ás seis da mañá e outra arredor das nove e media, o que suporá un
avance nas conexións de toda esta zona. Pola contra non contemplar a parada supón un
verdadeiro paso atrás que non é aceptábel. Debe incorporarse a parada de Vilagarcía ao
novo traxecto e recuperar as frecuencias que foron suspendidas pola redución de
mobilidade durante a pandemia da COVI 19.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Que actuacións ten realizado a Xunta de Galiza para que o Alvia que une Vigo
con Madrid teña parada en Vilagarcía?

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Paulo Ríos Santomé
Luis Bará Torres
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Deputada e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 13/01/2022 11:41:09
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Paulo Ríos Santomé na data 13/01/2022 11:41:20

CSV: BOPGDSPG-m4aQ6UazH-2
REXISTRO-oFSVIGFqd-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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3

99412

OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Pleno, relativa á necesidade de deixar de costear con cartos públicos a atención
relixiosa no Sergas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A pesares de que o Estado español e polo tanto Galiza recoñécense
aconfesionais, o Servizo Galego de Saúde mantén cregos con salario a cargo da
Administración pública, ademais de espazos propios nos hospitais reservados ao culto,
en exclusiva á igrexa católica. Esta circunstancia, non parece acorde a ese principio de
aconfesionalidade nin eticamente asumíbel, nun contexto no que o Partido Popular
tenlle realizado á sanidade pública galega enormes recortes e o persoal ten sufrido
eliminación de prazas e non substitucións que repercutiron enormemente na calidade da
asistencia prestada.
No orzamento da Xunta para o ano 2021 hai consignados un total de 52
capeláns, 41 a xornada completa e 11 a media xornada, cunhas retribucións que
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ascenden a 706.997,42 €. Na área de A Coruña-Cee 6, Lugo a Mariña e Monforte 6,
Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras 7, Pontevedra o Salnés 6, Vigo 7, Santiago a
Barbanza 7 e Ferrol 2.
Un número e contías que non deixou de medrar toda vez que no 2013 o número
era de 41, cunhas retribucións de 531.384€.
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Neste contexto vimos de coñecer unha resolución do Tribunal Superior de
Xustiza de Galiza, TSXG, na que rexeitan que a relación que manteñen os “capeláns”
no Sergas sexa laboral e que en ningún caso pode considerarse persoal laboral do
Sergas.
Consideran que a “actividade pastoral” que realizan estes capeláns é allea
totalmente ao Sergas, que nin coincide coa propia do Sergas, nin este pode impartir
ordes e directrices na súa execución, e que a prestación que derivan da asistencia
relixiosa son alleas á competencia da Administración e polo tanto a súa fixación
corresponde de forma exclusiva ás autoridades eclesiásticas, pois en outro caso estaríase
infrinxindo o principio de laicidade do Estado.
Esta resolución do TSXG é clarificadora, e reafirma a posición de denuncia do
BNG de que con cartos públicos se estea costeando un servizo que debe quedar no
ámbito privado. Consideramos que a Xunta de Galiza non debe seguir mantendo os
privilexios da Igrexa Católica na Sanidade Pública, incluídos a satisfacción de salarios
dos capeláns, contradicindo a aconfesionalidade e liberdade de culto e crenzas.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Vai a Xunta de Galiza efectivizar o principio de laicidade e aconfesionalidade,
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recollido no noso ordenamento xurídico, e polo tanto deixe de costear con cartos
públicos a “atención pastoral” da igrexa católica dentro do Sergas?

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Montserrat Prado Cores
Iria Carreira Pazos
Olalla Rodil Fernández
Deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 13/01/2022 11:43:20

Iria Carreira Pazos na data 13/01/2022 11:43:29
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Olalla Rodil Fernández na data 13/01/2022 11:43:37

3

99415

OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Olalla Rodil
Fernández 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 en Pleno, sobre a asunción
polo Sergas da sanidade penitenciaria.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
As administracións públicas deben ter unha especial atención con aqueles
colectivos máis vulnerábeis, máis débiles da sociedade. Dentro destes colectivos están
as persoas presas, que ven agravadas as súas condenas con toda unha serie de
dificultades e problemas de entre as que cabe destacar a atención sanitaria.
A Lei de Cohesión e Calidade

16/2003 de 28 de maio, contemplaba a

integración dos servizos sanitarios dependentes de Institucións Penitenciarias nos
Sistemas Nacionais de Saúde, concretamente, a disposición adicional sexta do citado
texto normativo establecía:
Os servizos sanitarios dependentes de institucións penitenciarias serán
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transferidos ás comunidades autónomas para a súa plena integración nos
correspondentes servizos autonómicos de saúde.
Para tal efecto, no prazo de 18 meses desde a entrada en vigor desta lei e
mediante o correspondente real decreto, procederase á integración dos servizos
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sanitarios penitenciarios no Sistema Nacional de Saúde, conforme o sistema de
traspasos estabelecidos polos estatutos de autonomía”.
O prazo estipulado para facer efectivo este traspaso hai ben tempo que foi
superado, este incumprimento xa ten motivado a presentación de diversas iniciativas por
parte do BNG para que se efectivice esta transferencia.
O Observatorio para a Defensa dos Dereitos e Liberdades Esculca, ten
reclamado en varias ocasións a integración do Servizo Sanitario Penitenciario das
cadeas da Galiza no Servizo Galego de Saúde. Desde este observatorio trasládannos que
o Defensor del Pueblo respóndenlle a unha recente queixa formulada informando da
comunicación que lle envían dende a Secretaria General de Instituciones Penitenciarias,
da que salientamos o seguinte parágrafo:
"En cuanto al estado de las negociaciones para la integración del Servicio
Sanitario penitenciario en el SERGAS, con fecha 11 de julio de 2019 le fue enviada
carta a la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia, solicitando una reunión a fin
de abordar este tema, sin que se haya obtenido respuesta hasta el momento actual.
Desde la Subdirección General de Sanidad se tiene intención de reanudar las
conversaciones y negociación con comunidades autónomas, en el momento que la
gestión de la pandemia por la covid-19 en los centros penitenciarios lo permita".
A integración dos servizos sanitarios dependentes de Institucións Penitenciarias
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no Servizo Galego de Saúde non é unha mera cuestión de distribución de competencias,
trátase de mellorar a saúde das persoas presas e é recomendada por diversas
disposicións internacionais.
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Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
. Cal é a razón pola que a Xunta de Galiza non ten realizado as negociacións
para a integración do Servizo Sanitario penitenciario no SERGAS?

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Iria Carreira Pazos
Olalla Rodil Fernández
Deputadas e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 13/01/2022 11:44:57
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Iria Carreira Pazos na data 13/01/2022 11:45:02

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 13/01/2022 11:45:12

María Montserrat Prado Cores na data 13/01/2022 11:45:22
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O deterioro da Atención Primaria ven de lonxe, mais a pandemia orixinada pola
Covid 19 evidenciouno con toda crueza. Someteu a este nivel asistencial a unha presión
sen precedentes

na historia recente. Un incremento da presión que non se viu

acompañado de medidas adecuadas orientadas a reforzar a Atención Primaria e garantir
o dereito á saúde de todas as persoas, o que abocou ao sistema a unha situación próxima
ao colapso. Aínda que ningún sistema sanitario podía estar preparado para unha
pandemia de tal magnitude, tivo que afrontar a situación moi debilitado, de xeito
especial, a atención primaria, polos recortes levados a cabo nos últimos 12 anos. Así
mesmo, as medidas que se adoptaron durante a pandemia en relación ao sistema de
atención primaria e a falta de reforzo adecuado en termos de recursos humanos e
materiais, contribuíron a situalo entre o abandono e o desmantelamento.
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Estase vulnerando o dereito a dispoñer do máis alto nivel posible de saúde
física e mental. As causas non se atopan unicamente nunha situación conxuntural da
actual emerxencia sanitaria, senón en cuestións estruturais que teñen que ver cun
sistema infradotado en termos materiais e humanos, e cun investimento insuficiente.
Esta situación ten graves consecuencias sobre o acceso ao dereito á saúde: atrasos no
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diagnóstico, listas de espera, persoal sanitario exhausto enfrontándose a novas ondas e á
campaña de vacinación. Consecuencias especialmente para as persoas máis vulnerables,
persoas que padecen enfermidades crónicas ou que requiren dunha maior dependencia
do sistema sanitario (aquelas con cancro, enfermidades cardiovasculares ou diabetes) as
persoas maiores; as persoas que padecen enfermidades de saúde mental, ou a dobre
discriminación que sofren as mulleres, que representan a maioría das coidadoras, e
soportaron de maneira especial a quebra da atención primaria.
O déficit de profesionais en Atención Primaria é máis que evidente, o que
ocasiona que @s doentes se sintan desatendid@s, que en moitos casos non haxa
continuidade na asistencia, ao non substituír profesionais fai que cada día sexan
atendidos por un profesional distinto, o que é un problema para os doentes e para os
profesionais.
O Partido Popular non está a dar solución aos problemas de Atención Primaria,
que tiña que ser o auténtico eixo vertebrador do sistema sanitario. A situación na que se
atopa

só se explica desde a estratexia

de estar desmantelándoa a mantenta, con

premeditación.
É preciso tomar medidas

para que a Atención Primaria dispoña d@s

profesionais, que permitan atender todas as demandas da poboación, unha atención
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sanitaria de calidade.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Cal é a planificación da Xunta de Galiza para garantir que a Atención Primaria
sexa o auténtico eixo vertebrador do sistema sanitario?
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Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 13/01/2022 11:48:08

Olalla Rodil Fernández na data 13/01/2022 11:48:11
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Iria Carreira Pazos na data 13/01/2022 11:48:19
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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 en Pleno, relativa á necesidade de crear unha Unidade de Muller e Saúde para
impulsar unha estratexia integral para a atención á saúde das mulleres.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A crise sanitaria ocasionada pola Covid 19 fixo máis visíbel unha realidade
evidenciada hai décadas, que o xénero e o sexo son determinantes de saúde . Esa
evidencia fai precisa a abordaxe das actuacións que ten que desenvolver o sistema
sanitario para garantir o dereito á saúde das mulleres con calidade, eficacia e equidade.
Unha abordaxe que contemple os múltiples factores que determinan a súa saúde e que
incorpore á análise a perspectiva de xénero.
As diferenzas de saúde das mulleres con respecto aos homes non se reduce á
saúde reprodutiva ou enfermidades xinecolóxicas, senón

tamén a doenzas con

moitísima máis prevalencia nas mulleres ou doenzas comúns que poden manifestarse
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con signos e síntomas diferentes.
Estas diferenzas na saúde entre homes e mulleres están determinadas por causas
biolóxicas, que non se limitan ao aparato xenital, senón por unha ampla variedade de
influencias xenéticas, hormonais e metabólicas, aínda pouco estudadas.
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O patrón normativo en saúde foi o home e considerouse que homes e mulleres
respondían igual ás enfermidades e aos tratamentos, e que os factores de risco eran
tamén iguais para homes e para mulleres.
A evidencia demóstranos que moitas enfermidades preséntanse con maior
frecuencia entre as mulleres, como as enfermidades reumatolóxicas ou as autoinmunes;
outras maniféstanse de forma diferente, como a cardiopatía isquémica, unha mesma
enfermidade poden presentar síntomas distintos, poden responder diferencialmente aos
tratamentos ou ter consecuencias distintas.
Non ter todo isto en conta pode significar que os síntomas non sexan
recoñecidos nin polas mulleres nin por profesionais, e dar lugar a infradiagnósticos,
diagnósticos tardíos ou inexactos en mulleres porque non responden ao patrón tipo.
Os factores sociais e culturais tamén deben ser

contemplados no estudo

diferencial da saúde das mulleres, porque son factores determinantes de moitos dos
problemas de saúde que lles afectan tanto física como psiquicamente.
As mulleres foron invisibles para a ciencia médica, por iso, cómpre investigar e
actuar sobre as súas necesidades de saúde, as doenzas que lles afectan e as diferenzas de
como afectan as comúns para ter unhas prestacións en saúde de calidade.
Existe sesgo de xénero no ámbito da investigación, da formación, da diagnose
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que culmina nunha abordaxe terapéutica deficitaria, ignóranse os efectos adversos
específicos nas mulleres e tense minimizado o esforzo sobre aquelas patoloxías ou
síndromes que afectan ás mulleres ou teñen unha maior incidencia ou gravidade nelas,
como a endometriose ou a fibromialxia.
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O resultado son infradiagnósticos, diagnósticos tardíos ou inexactos en mulleres
porque non responden ao patróns tipo. Ou o caso contrario, sobrediagnóstico como no
caso das enfermidades mentais, o 85% dos psicofármacos adminístranse a mulleres, e
en moitos casos non se realiza diagnóstico diferencial de posibles causas.
Na atención á saúde sexual e reprodutiva das mulleres son moitas as dificultades
a empezar pola insuficiencia de matronas que coloca a Galiza como a comunidade con
menor taxa de todo o estado español e que obriga a moitas mulleres a desprazarse para
acceder a este servizo básico. Situación que todo indica que vai empeorar xa que nos
vindeiros anos van xubilarse o 70% das que están en activo e non se coñece estratexia
para o relevo.
Consideramos necesario modificar o modelo sanitario, revisar as políticas
sanitarias para dotalas de equidade de xénero. Poñer en marcha unha estratexia para a
atención integral da saúde das Mulleres. Para facer visíbeis as diferenzas en saúde e
eliminar as desigualdades nas prestacións, como ferramenta de intervención e
planificación, con actuacións a desenvolver no conxunto do sistema sanitario.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Considera a Xunta que as mulleres en Galiza teñen unha atención integral á súa
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saúde?

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Montserrat Prado Cores
Iria Carreira Pazos
Olalla Rodil Fernández
Deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Iria Carreira Pazos na data 13/01/2022 11:49:38

Olalla Rodil Fernández na data 13/01/2022 11:49:43
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, 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 en Pleno, relativa as consecuencias
das escorrentías producidas polo desmonte realizado na parroquia de Guillán en
Vilagarcía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Comunidade de Montes e a veciñanza da parroquia de Guillán, no concello
de Vilagarcía, leva tempo mostrando a súa preocupación polos desmontes que un
promotor está levando a cabo nunha serie de parcelas que ten adquirido na zona alta da
parroquia, nas inmediacións do campo de fútbol de Berdón. Unhas parcelas que suman
unha superficie de cando menos 200.000 m², que todo indica que se van ampliar toda
vez que os promotores están mercando máis parcelas contiguas ás actuais.
As parcelas pasaron de estar forestadas con arborado a estar totalmente
deforestadas, xa que se teñen cortado as árbores e eliminado todo tipo de vexetación.
Segundo diversas informacións a intención dos promotores e destinar esta extensión a
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plantación de viñedo.
Estas parcelas están situadas nunha zona alta, e especialmente unha presenta
unha pendente moi pronunciada, na que teñen realizado unha canalización, que en canto
chove desvía toda a auga, pedras e outros materiais cara fincas, vivendas, viais, fonte,
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río e lavadoiro que se atopan no entorno, pola forte pendente e toparse o terreo
totalmente deforestado.
@s veciñ@s desta parroquia teñen mostrado a súa preocupación polas negativas
consecuencias desta plantación. Primeiro polo risco que supoñen as escorrentías de
auga. Nos meses de xaneiro e febreiro xa sufriron inundacións que causaron danos en
vivendas, caída dun muro e capas de lama na fonte, río, lavadoiro e vial. Inundacións
que volveron repetirse a finais do mes de abril, chegando a lama até a praia da Concha.
Segundo pola repercusión futura da plantación en canto as consecuencias que as
labores de cultivo e uso de produtos fitosanitarios teñan nos acuíferos que están na zona
que subministran auga á parroquia.
Ao BNG parécelle máis que xustificada esta preocupación pola gran dimensión
de terreo que presumibelmente se vai adicar a plantación de viñedo, polo forte impacto
ambiental, pola deforestación que están realizando e polas repercusión que poida ter na
vida da parroquia desde o punto de vista sanitario e de seguridade.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Ten autorizado a Consellaría do Medio Rural o cambio de uso dunhas parcelas
de arredor de 200.000 m² cualificadas como actividade forestal a actividade agraria na
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parroquia de Guillán, no concello de Vilagarcía?

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Montserrat Prado Cores
Carmen Aira Díaz
María González Albert
Xosé Luis Rivas Cruz
Deputadas e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 13/01/2022 11:51:12

María del Carmen Aira Díaz na data 13/01/2022 11:51:17

María González Albert na data 13/01/2022 11:51:25
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Iria Carreira Pazos e Luis Bará Torres, deputadas
e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Pleno, relativa ás graves afectacións do trazado da autovía AG 59.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Xunta de Galiza está levando a cabo a ampliación da autovía AG 59 en fases,
para ser acometida por tres subtreitos.
Deste xeito a Consellaría de Infraestruturas elaborou o proxecto de ampliación
da AG-59 desde a Ramallosa (concello de Teo) até o Rollo (concello da Estrada), cunha
autovía que atravesa o río Ulla cun viaduto de 40 metros e catro carrís, e o río Vea, con
outro pequeno viaduto de menores dimensións, ambos incluídos na Rede Natura 2000.
Toda a ribeira do Ulla que descorre polos concellos da Estrada e Teo está
inserida no sistema fluvial Ulla-Deza da Rede Natura 2000, e a maiores o río Vea, desde
o lugar de Cardelle até a desembocadura no Ulla, así como río Liñares, desde Pina até o
citado río.
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O trazado desta ampliación da AG-59 discorre por un espazo protexido no que
se concentra vexetación autóctona como carballos, ameneiros e freixos, e tamén fauna
como salmón, troita, lamprea, parrulos, morcegos ou mexillón de río entre outras
especies. Por outra parte, o trazado tamén afecta gravemente a patrimonio etnográfico
de enorme importancia cultural, como os Muíños do Vea, posto en valor pola asociación
A Xesteira de Couso, sufragado con fondos europeos, da Xunta e do Estado. Ademais
1
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arrasa terreos agrarios en ambos os dous concellos, en especial en Cora onde se
concentran varias explotacións agro-gandeiras, que verán diminuída a súa base
produtiva. Por outra parte, este proxecto de autovía deseñado pola Xunta do PP, divide
parroquias, afectando gravemente á habitabilidade destas, xa que discorre moi preto das
casas, como por exemplo no Rollo, onde remata a autovía.
Tamén se verá afectado o Camiño da Geira e dos Arrieiros que vén de Braga
(Portugal) até Santiago Compostela, camiño que foi posto en valor pola asociación
Codeseda Viva, que logo dun intenso traballo de documentación demostrou que ten a
súa orixe no século IX.
No val de Santa Lucía no concello de Teo tamén hai afectacións a Bens
Patrimoniais: muíños de Santa Lucía; presa e pesqueira da Veiguiña; poza de regadío;
presa, muiñou e ponte do Pontillón; camiños tradicionais; presa, canle e muiño de
Ferreiriño; presa, muíños, canle e gabia de rega do Pontillón; pesqueira do río Ulla. Ao
que hai que engadir elementos afectados que non figuran na planimetría: rego e
manancial do Regueiro; paso de pedra sobre o Regueiro, gabias de rego...
O proxecto de ampliación da AG-59 ao seu paso polos concellos de A Estrada e
Teo é unha agresión en toda regra ao medio ambiente, ao patrimonio cultural e
etnográfico, así como aos nosos sectores produtivos e á convivencia.

Trae máis

problemas que beneficios á veciñanza de ambos concellos, arrasa fincas, espazos
naturais e patrimoniais... consideramos que non é o mellor xeito de traballar por un rural
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vivo e con futuro.
O trazado deste proxecto non está pensando para dinamizar a economía de
ambos concellos, ao contrario, senón que afecta gravemente á mesma, nin sequera
comunica o polígono industrial de Toedo, ademais de supoñer un problema de
seguranza viaria, xa que este subtreito remata nunha forte pendente.
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Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Vai proceder á modificación do trazado do subtreito de ampliación da autovía
AG 59 entre a Ramallosa (concello de Teo) até o Rollo (concello da Estrada)?

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 13/01/2022 11:53:19
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Iria Carreira Pazos na data 13/01/2022 11:53:28

María Montserrat Prado Cores na data 13/01/2022 11:53:37
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores 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 en Pleno,
relativa á necesidade de dotar ao concello da Estrada dun centro de día.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Segundo os datos do IGE de xullo de 2020 o concello de A Estrada tiña unha
poboación de 20.061 persoas, das cales 5.637 teñen máis de 65 anos, un 28% do total,
das cales 1.143 tiñan máis de 85 anos.
A pesares desta situación na actualidade no concello só hai un pequeno centro
de día, situado na praza de abastos, reconvertida nun edificio de usos múltiples. A parte
de pequeno, só acolle 20 usuarios, ten deficiencias importantes por mor dos problemas
de construción da nova praza.
E máis que evidente que estas 20 prazas non son abondo para dar servizo a un
servizo cada vez máis demandado pola poboación. A pesar do evidentemente
avellentamento da poboación.
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No centro da vila da Estrada está situado o edificio que até o mes de decembro
de 2020 albergaba o centro de saúde vello, que se estivo utilizando até o mes de
decembro. Estas instalacións teñen as condicións axeitadas para convertelo en centro de
día, tanto pola situación céntrica como polas dimensións.
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O edificio é propiedade do Ministerio de Traballo, que llo tiña cedido ao
SERGAS para o fin citado.
O BNG considera que este edificio é idóneo para prestar un servizo público tan
necesario para @s nos@s maiores, unha necesidade urxente e amplamente reclamada
por parte de moitos veciños e veciñas. Permitiría ademais dinamizar a zona que o rodea
desde, un punto de vista comercial e hostaleiro, moi afectada polo traslado do centro de
saúde.

O concello da Estrada, tanto polo nivel de poboación como pola súa media de
idade, precisa dun centro de día que permita prestar unha atención digna, por esa razón
formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Vai solicitar ao Goberno español a cesión das instalacións do antigo centro de
saúde e proceder a posta en marcha neste edificio dun centro de día?

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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María Montserrat Prado Cores na data 13/01/2022 11:56:37
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Olalla Rodil Fernández na data 13/01/2022 11:56:40
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Pleno, relativa á recuperación da ambulancia de apoio a Lalín e a dotación
dunha ambulancia medicalizada.

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

é moi deficitaria en Transporte Sanitario Urxente. A

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

as

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

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

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Montserrat Prado Cores
Iria Carreira Pazos
Olalla Rodil Fernández
Deputadas do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 13/01/2022 11:58:03
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Pleno, sobre a petición de eliminar as patentes dos produtos existentes para a
loita contra a Covid-19.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde o inicio da pandemia provocada pola covid-19 hai un ano a busca de
tratamentos para os doentes ou de vacinas vén sendo unha urxente necesidade. Pero o
que vimos observando é unha serie de decisións que en vez de favorecer que o antes
posíbel a poboación conte cos medios para poder facer fronte ao virus e inmunizarse, o
que semella é que responden a intereses xeopolíticos moi afastados das necesidades e da
saúde da poboación.
O Estado español partillou cos outros estados da Unión Europea a decisión de
centralizar nesta a adquisición de vacinas. A partir de aí toda a actuación realizada só
cabe cualificala de escandalosa e neglixente, levada a cabo con total escurantismo. Na
xestión realizada visualízase con total claridade a posición da Comisión Europea de
CSV: BOPGDSPG-m4aQ6UazH-2
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servir aos intereses económicos da poderosísima industria farmacéutica, ao negocio das
multinacionais.
O que tiña que ser unha prioridade sanitaria absoluta, convertida en pura
transacción económica pola Comisión Europea, que ten demostrado naqueles contratos
xa asinados, e cuxas condicións concretas son ocultadas aos representantes da
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cidadanía, a súa incapacidade para esixir das multinacionais o cumprimento dos acordos
asinados, e en parte pagados, de fornecemento de vacinas; nunha actitude por parte de
algunhas desas multinacionais que claramente responden a intereses de mercado.
Todo indica que non houbo preocupación por facer seguimento dos procesos de
produción, de verificar si estaban funcionando, pola contra parece que se sentaron a
agardar que chegaran as vacinas. Só houbo algunha reacción cando

as propias

farmacéuticas empezaron a informar de que a previsión de chegada e cantidade de
doses non se ía realizar conforme ao previsto e acordado.
É sorprendente que cando o que está en xogo é a saúde e a vida de millóns de
persoas, non se tivera unha posición proactiva, de verificación das instalacións destas
empresas para ter a seguridade de que se puidera producir o número de doses que se
precisan e no menor tempo posíbel.
Tampouco é entendíbel que só se estea producindo en tres países da Unión
Europea, que non se teñan realizado actuacións para garantir o maior nivel de produción
posíbel: en empresas con capacidade para facelo, adecuando fábricas existentes ou
creando instalacións novas en aras de proceder a unha produción masiva.
A isto hai que engadir a negativa a negociar a adquisición de vacinas que non
sexan de “territorio OTAN”; como exemplo as críticas por parte de responsábeis da UE
a Rusia, non ter feito xestións con China que dispón de varias vacinas e de capacidade
CSV: BOPGDSPG-m4aQ6UazH-2
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para fabricar ou a decisión de non liberar as patentes. Son só algúns exemplos que
evidencias que unha vez máis a Unión Europea funciona en base a intereses que non son
os da poboación, senón en base aos intereses das multinacionais e de grupos de presión.
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Por contra outros estados, que se demostra que están preocupados pola saúde da
súa poboación, teñen xa vacinado a un porcentaxe da súa poboación maior ao que temos
nós porque decidiron buscar alí onde había vacinas, sen atender ás presións.
As administracións públicas teñen a obriga de responsabilizarse da saúde da súa
poboación e non externalizar algo tan esencial deixando en mans de empresas privadas.
É escandalosa a opacidade coa que se está xestionando todo o referente ás
diferentes vacinas. A hipocrisía da Unión Europea de parecer indignarse co
incumprimento das farmacéuticas polo incumprimento da entrega do volume de doses,
mentres por outra lado bloquea a adquisición doutras, ou a exención das patentes.
Na vez de laiarse da escaseza de vacinas, e de anunciar atrasos e máis atrasos o
que hai que facer é activar todos os mecanismos para realizar a súa produción masiva.
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.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
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Vai apoiar a Xunta de Galiza a exención dos Dereitos de Propiedade Intelectual
co Comercio 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?
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Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 13/01/2022 11:59:37

Iria Carreira Pazos na data 13/01/2022 11:59:41
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Olalla Rodil Fernández na data 13/01/2022 12:00:10
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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 en Pleno, sobre as oficinas agrarias comarcais.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Neste novo milenio a agricultura e gandería tiveron que adaptarse
progresivamente a novas formas de traballo, tanto no desenvolvemento agrario como
nos trámites burocráticos precisos para levar adiante os requirimentos administrativos
das explotacións agrogandeiras.
Evidentemente a solicitude de fondos que veñen de Europa a través da PAC,
requiren dunha atención e duns trámites administrativos que fan que sexa preciso
asesoramento cualificado e profesional a través de distintos órganos de asesoramento e
xestión.
Cada negociación dun novo regulamento da PAC trae como consecuencia unha
serie de cambios ou innovacións que son un reto para as persoas que viven e traballan
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na agricultura, neste caso os ecoesquemas da PAC que introducen diferencias
importantes a respecto do regulamento vixente.
A pretensión de propiciar un continuo cambio de cara a unha agricultura sostible
con protección da biodiversidade e máis eficientes na xestión de recursos naturais e a
conservación dos ecosistemas, eleva as exixencias para as persoas agricultoras.
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Polo tanto adaptarse aos novos requisitos que se exixen, tamén require de
asesoramento continuado por parte de persoal técnico, porque evidentemente as
empresas agrícolas teñen que enfrontarse a un cambio de modelo e de concepto que fai
preciso que crean nel para que sexa viable.
Dentro do contexto actual, vense cada vez máis necesario o asesoramento tanto
privado a través das entidades de asesoramento, como público, dotando de medios
materiais e recursos humanos suficientes ás oficinas agrarias comarcais. É preciso un
compromiso de apoio técnico obxectivo dende a administración pública, de modo que
unha dotación de recursos axeitada, posibilitaría que estas oficinas desenvolveran as
súas competencias completas e incluso poderían amplialas en beneficio do rural e das
persoas que viven nel e del.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Cal é a planificación do Goberno da Xunta para reforzar as oficinas agrarias
comarcais tanto en canto a dotación de RRHH como para o desenvolvemento máximo
de competencias?
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Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022

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

2

99444

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

Deputadas e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María del Carmen Aira Díaz na data 13/01/2022 12:14:20

María González Albert na data 13/01/2022 12:14:36
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Xosé Luis Rivas Cruz na data 13/01/2022 12:14:45
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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 en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Falamos xa da desigualdade no rural noutra iniciativa. Nesta queremos incidir
directamente na desigualdade que provocan no medio rural os distintos e sucesivos
programas de desenvolvemento rural e plans estratéxicos da PAC.
Neste momento estase a rematar a negociación da nova PAC e parece que unha
vez máis as mulleres non son tidas en conta nela.
Isto reflíctese claramente, pola ausencia de linguaxe inclusiva, usando termos
como mozos, agricultores, etc. O que dá a entender que as mulleres perceptoras da PAC
non existen, pero o que é máis grave é que a maioría das veces as mulleres noméanse
xunto cos "mozos" e cando se nomean soas sempre levan a coletilla de "rurais".
Aventúrome a asegurar que dos homes non se fala como rurais, senón como
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agricultores, gandeiros, etc.
Subliña o SLG, que se dirixiu ao Ministerio para corrixir estes "eventuais
despistes". Ademais denuncia que as explotacións agro gandeiras de pequeno tamaño,
carácter familiar e pouco endebedadas eran consideradas no PEPAC como unha
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debilidade e non como unha fortaleza. Penalízanse por estar de costas ao sistema, cando
é o sistema o que as bota fóra.
O enfoque que lle dá a PAC dende o Ministerio, prantexa como unha gran idea
que as mulleres copien a maneira de producir dos varóns do agro, con macro
explotacións de ser posible e moi endebedadas para poñerlle o asterisco no apartado
Fortalezas da análise DAFO.
Tampouco dirixe calquera das axudas dun xeito igualitario ás pequenas e
medianas explotacións que son as máis xestionadas por mulleres senón que tanto as
axudas básicas como as complementarias ou os futuros pagos vinculados aos
ecoesquemas parece que están deseñados para as grandes explotacións.
Podemos facer innumerables declaracións de intencións, podemos lexislar e
planificar o que queiramos porque despois sempre está esta sociedade machista que
non só impide evolucionar ás mulleres, senón que as trata como minorías febles e
pobres, borrándoas practicamente neste caso das prestacións da PAC, como xa se fai
evidente no actual período co informe do FEGA "Axudas directas e desenvolvemento
rural: análise da idade e do sexo dos perceptores a nivel nacional e por comunidades
autónomas", onde se expoñen os datos das axudas desagregados por sexo.
Pero que podemos agardar dunha Consellaría de Medio Rural onde a orde de
axudas estrela de desenvolvemento rural da PAC, a de incorporacións, plans de mellora
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e pequenas explotacións define uns criterios de selección no que ser muller ten unha
baremación positiva de 2 puntos sobre un total de 46 puntos totais posibles.
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Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Ten feito unha análise destes feitos a Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de
Galiza e ten previsto instar ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación a
corrixir estes desvíos da igualdade que provocan a precarización institucional da
muller?

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Rivas Cruz na data 13/01/2022 12:22:57
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María González Albert na data 13/01/2022 12:23:02

María del Carmen Aira Díaz na data 13/01/2022 12:23:09
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Aira Díaz 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 en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Dende hai uns meses o Servizo de Atención ao Fogar de Chantada pasou de ser
público a ser privado, o concurso foi gañado por unha empresa filial de Clece, Samaín.
Desgrazadamente a lexislación actual non impide este tipo de prácticas das
administracións, sendo neste caso soberano o concello para privatizar o servizo.
A entrada desta empresa supuxo un evidente incremento de plantilla e a
precarización xeral das condicións laborais, incluíndo o despedimento de dúas
coidadoras que se atopaban en situación de ILT, polo menos unha delas despois de un
accidente laboral e con moita diversidade en canto a duración da baixa.
O Concello despois da concesión non velou de ningún xeito polo cumprimento
das condicións laborais mínimas.
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É responsabilidade da Xunta de Galiza a prestación de servizos sociais a través e
en colaboración dos concellos.
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Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Que pensa facer a Xunta de Galiza para que a empresa Clece cumpra coas
mínimas condicións laborais das traballadoras do SAF de Chantada e para readmitir ás
dúas traballadoras despedidas?

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022

Asdo.: Carmen Aira Díaz
Olalla Rodil Fernández
Deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María del Carmen Aira Díaz na data 13/01/2022 12:25:07
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Olalla Rodil Fernández na data 13/01/2022 12:25:11
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A Mesa do Parlamento
Paula Prado del Río, María Corina Porro Martínez, Miguel Tellado Filgueira,
Encarnación Amigo Díaz, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Alberto Pazos
Couñago, Noelia Pérez López e Rosalía López Sánchez deputados e deputadas do
Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A salvagarda dun mercado de traballo forte que teña en conta a realidade de todas as
galegas e galegos é un firme compromiso do Goberno da Xunta de Galicia, máis aínda
se cabe no contexto actual marcado pola covid-19.
Neste sentido, destaca a adopción de numerosas iniciativas que velan polo impulso e a
calidade no emprego e que dan resposta aos retos do novo escenario. Así, chaman a
atención os Plans de Rescate para persoas traballadoras autónomas, micropemes e
sectores especialmente afectados polas restricións sanitarias, uns instrumentos que
ofreceron unha resposta rápida e áxil a milleiros de profesionais do tecido produtivo da
nosa comunidade.
Ademais, sendo a Consellería de Emprego e Igualdade a responsable titular e directa
da adopción de actuacións en materia laboral no marco das competencias
autonómicas, tamén está a promover de xeito especial a igualdade, á fin de establecer
un escenario que asegure as mesmas oportunidades sociolaborais para mulleres e
homes, xogando a conciliación un papel esencial.
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Pois a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, entendida como a compatibilidade
do traballo remunerado co traballo doméstico, as responsabilidades familiares e
persoais de cada individuo, así como a corresponsabilidade, son fundamentais para
garantir unha sociedade xusta e igualitaria para todas as persoas, na que a
participación no mercado laboral das mulleres e homes non dependa do seu xénero.
Por ese motivo, a Xunta de Galicia defende unha contorna na que a conciliación e a
corresponsabilidade estean presentes, tal e como demostran ferramentas como o Plan
Galego de Conciliación e Corresponsabilidade ou ben os sucesivos Plans Estratéxicos
de Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes. Non obstante, e
complementariamente a estes instrumentos de planificación, é preciso que a Xunta de
Galicia promova axudas de carácter económico para fomentar a conciliación e
corresponsabilidade das persoas traballadoras.
Por todo o exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte pregunta
oral:
Parlamento de Galicia. Rúa Hórreo, 63 | 15701 Santiago de Compostela | Tel. 981 551 510
gp-pp@parlamentodegalicia.gal

@gppgalicia

@GrupoPopularGal
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 Cal é a folla de ruta da Consellería de Emprego e Igualdade para fomentar a
conciliación, a corresponsabilidade e a igualdade laboral dos traballadores e
traballadoras galegas?

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022
Asinado dixitalmente por:
Paula Prado del Río na data 13/01/2022 12:23:17
María Corina Porro Martínez na data 13/01/2022 12:23:30
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 13/01/2022 12:23:40
María Encarnación Amigo Díaz na data 13/01/2022 12:23:53
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 13/01/2022 12:24:49
López Sánchez, Rosalía na data 13/01/2022 12:24:58
José Alberto Pazos Couñago na data 13/01/2022 12:25:09
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Noelia Pérez López na data 13/01/2022 12:25:23
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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 en Pleno.

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 formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Ten previsto a Xunta de Galiza poñer en valor a riqueza arqueolóxica das
parroquias dos Castillóns en Ferreira de Pantón, procedendo á súa escavación e
conservación?

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022

Asdo.: Carmen Aira Díaz
CSV: BOPGDSPG-m4aQ6UazH-2
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Mercedes Queixas Zas
Daniel Castro García
Manuel Lourenzo Sobral
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

2

99454

OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Aira Díaz, Daniel Castro García, Iria Carreira Pazos, Olalla Rodil
Fernández e Montserrat Prado Cores, deputadas e deputado do Grupo Parlamentar
do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da
Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Dende hai anos é recorrente a falta de persoal de enfermería na EOXI de Lugo,
Cervo, Monforte, o mesmo acontece co persoal médico de atención primaria. Non se
pode achacar isto a unha soa cuestión, nin tan sequera a unha soa administración
pública, é polo tanto unha cuestión multifactorial. Debido á súa complexidade no canto
de sentarse co problema enriba da mesa para atoparlle unha solución dende as distintas
políticas o que se fixo ata o de agora foi deixar correr o tema co resultado que estamos
observando. Un resultado prexudicial para o persoal e máis para a cidadanía usuarias
dos servizos sanitarios.
O persoal da Sanidade, que non só o sanitario, ten de xeito habitual unha
penosidade específica no desenvolvemento do seu traballo, sexa cal sexa o seu campo
de actuación, aínda que é certo que en certos niveis esta penosidade pode verse
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incrementada. Esta condición de penosidade viuse incrementada polo sobreesforzo
realizado nesta pandemia, parece obvio que este sobreesforzo tería que ser compensado
nalgún momento, para iso non chegan nin aplausos nin sequera subidas de salario... e
aquí márcase un feito diferencial entre categorías profesionais, xa que nalgunhas non é
posible esta compensación por imposibilidade de substitución.
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Sabemos que estamos a falar de Enfermería e Medicina de Familia, categorías
con listaxes de contratación esgotadas e das que non se poden tirar profesionais para
reforzar o sistema cando este vai ao límite.
Sería oportuno non deixar pasar a oportunidade para analizar as múltiples causas
que levan ao sistema sanitario actual á extenuación, para tentar resolvelas aínda que
sexa a medio prazo, e por outra banda, mentres a solución non se pon en marcha,
habería que falar cales deben ser as xustas compensacións ás profesionais por
multiplicar as súas quendas de traballo.
Dende o BNG entendemos que é obriga da Xunta abandonar a pasividade en
torno á inmensa problemática que causa levar anos sen establecer as liñas políticas
adecuadas para a corrección desta problemática que se está volvendo endémica nas
zonas máis deprimidas da Galiza interior.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Ten previsto a Xunta traballar para solucionar a falta de persoal da sanidade,
nomeadamente nas categorías de Enfermeira e Médico/a de Familia, mediante a
planificación adecuada, artellando no entanto un sistema de compensacións xusto?
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Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 13/01/2022 12:32:05

María Montserrat Prado Cores na data 13/01/2022 12:32:09

Iria Carreira Pazos na data 13/01/2022 12:32:15

Daniel Castro García na data 13/01/2022 12:32:26

CSV: BOPGDSPG-m4aQ6UazH-2
REXISTRO-2weGAiB8b-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

María del Carmen Aira Díaz na data 13/01/2022 12:32:36
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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 en Pleno, relativa á situación
dos centros de ensino na montaña de Lugo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Estamos na época oportuna para que se vexan os recortes na educación
pública dos colexios da montaña lucense.
Ano tras ano as Anpas e as equipas directivas libran unha loita a brazo
partido para que Educación lles envíe o profesorado coa especialidade que
precisan, e non sempre é así.
Cando o alumnado infantil de Primaria non recibe educación especializada
en materias que son fundamentais para o seu desenvolvemento futuro en igualdade
de condicións con alumnado doutros lugares urbanizados.
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En moitas ocasións o problema é a imposibilidade da escolla de segundo
idioma, noutras ocasións hai que escoller entre ter profesionais especialistas en
atención infantil ou música. O cal favorece a escolla de profesoras de infantil con
moitas ou poucas nocións de música, pero sempre dependentes dun gran esforzo
na cuestión.
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A educación infantil como facilitadora da entrada das nenas e nenos na
educación pública que con 3 aniños se enfrontan á realidade escolar, resíntese
cando non hai unha persoa especialista nesta cuestión, e si que marca a diferenza
no contacto e continuación do periplo escolar futuro das nenas e nenos.
Unha das cuestións que indubidablemente fan que unha familia se instale
nun concello de montaña de Lugo é ter unha educación suficiente para as súas
crianzas. Suficiente e en igualdade de condicións con nenas e nenos da cidade.
Ningunha familia se vai instalar nun lugar illado sen garantías educacionais, e a
súa instalación é imprescindible para a recuperación do rural.
É, polo tanto, imprescindible atender as necesidades dos colexios da
montaña, estabilizar o profesorado de modo que cada ano non apareza unha/un
profesor diferente que desestabilice a aprendizaxe e o ambiente de seguridade no
que se debe mover unha criatura.
Por todo o mencionado as nais e pais da montaña, as nenas e nenos que alí
viven merecen unha planificación realista por parte do Goberno da Xunta que
garanta a educación en igualdade, xa que garantir a educación das nenas e nenos
do rural de montaña non é un gasto, é unha inversión para a pervivencia futura do
interior da Galiza. Sen educación non hai arraigo posible nin para pais nin para
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fillas e fillos.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
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Vai o Goberno galego establecer unha planificación sensata e programada
para garantir as ensinanza nos centros escolares da montaña lucense para as
crianzas en igualdade de condicións con outras zonas máis urbanas?

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 13/01/2022 12:35:42
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Daniel Castro García na data 13/01/2022 12:35:54

Mercedes Queixas Zas na data 13/01/2022 12:36:03

María del Carmen Aira Díaz na data 13/01/2022 12:36:10
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Aira Díaz, Mercedes Queixas Zas, deputadas do Grupo Parlamentar
do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte Pregunta para resposta oral en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No concello de Monforte de Lemos atópase o embarcadoiro de Doade. Doade é
unha parroquia intermunicipal que pertence aos concellos de Monforte e de Sober. No
concreto, o embarcadoiro está na parroquia de Doade, termo municipal de Monforte de
Lemos.
Se tomamos a división municipal como referencia observamos como parte da
parroquia de Doade pertence a Monforte, en concreto os núcleos dos Palleiros, O Colado
e San Pedro de Baños e (sen habitantes) .
Dende a Presidencia do goberno da Deputación de Lugo cámbiase o nome do
lugar onde se encontra o embarcadoiro e de onde saen os catamaráns da deputación de
Lugo operados por Tragsa, creando un novo topónimo para un lugar que xa estaba
nomeado dende tempos inmemoriais, polo que se considera un topónimo asentado. Para
maior complicación o “novo topónimo” coincide con outro xa existente e asentado na
CSV: BOPGDSPG-m4aQ6UazH-2
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propia Ribeira Sacra (marca turística e xeodestino). Ponte do Sil é un lugar do termo
municipal de Quiroga (véxase o nomenclátor de Galicia).
A normativa en vigor na comunidade galega conduce a determinar que
corresponde á Xunta de Galiza fixar os topónimos oficiais dos municipios, non sendo en
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ningún caso competencia para determinar os topónimos dos concellos ou deputacións
correspondentes.
As procuras toponímicas realizadas por internet conducen en moitas ocasións ao
concello de Quiroga ocasionando graves problemas ás persoas que se achegan á Ribeira
Sacra para desfrutar dun paseo en catamarán por unha paisaxe natural e patrimonial
única.
En todo caso, non ten lóxica cambiar un nome a un embarcadoiro, que
tradicionalmente se chama como o lugar onde se encontra, por un nome que causa
confusión polo número de "Ponte do Sil" que hai entre o Barco de Valdeorras e Os Peares
e que está enclavada na coñecida como Ribeira de Doade tanto na parte monfortina como
na de Sober, e menos cando traballamos baixo o mesmo xeodestino.

É por isto que formulamos a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Pensa a Xunta facer valer as súas competencias sobre a toponimia do lugar de
Doade de xeito que ás persoas ou grupos que fan a busca poidan garantir unha chegada
directa e sen confusións á zona do embarcadoiro?
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Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022

Asdo.: Carmen Aira Díaz
Mercedes Queixas Zas
Deputadas do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Aira Díaz, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos, deputadas
do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto
no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral en
Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O concello de Castro de Rei conta cunha poboación de máis de 5.000 habitantes, é
polo tanto un concello que debe ter servizos acordes co volume de poboación.
No ano pasado por causa da pandemia foi pechado o consultorio de Castro de Rei
no que había un médico e un enfermeiro, sendo estes trasladados ao Centro de Saúde de
Castro Riberas de Lea, o núcleo de poboación máis poboado do concello.
Durante os meses de verán aconteceu en numerosas ocasións o centro de saúde
quedara unicamente cun médico/a por causa de estar o resto de persoal facultativo de
baixa médica ou de permisos de vacacións, ou outros.
Isto supón na práctica que un só médico/a se ocupe do total da poboación do
Concello, cuestión imposible, sen discusión.
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É por isto, que os profesionais do centro que quedan con efectivos minguados
sofren a precariedade das condicións laborais, cun estrés dificilmente asumible polas
exixencias das cargas de traballo.
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Pero tamén a poboación sofre as consecuencias da falta de cobertura do persoal
facultativo que lle corresponde, tendo demoras de cerca de un mes para unha atención
médica, é dicir, hai listas de espera de cerca de un mes para ver unha necesidade de
saúde, isto, sen a seguridade de que non lle cambien a cita para máis tarde.
As usuarias/os tamén sofre a inseguridade que dá a consulta telefónica, ou non
poder resolver dúbidas variadas coa axilidade necesaria nesta época COVID.
Así mesmo, a falta de cita médica fai que a non renovación de receitas deixe ás
persoas que precisan medicación sen posibilidades de conseguila, "fiada", na

súa

farmacia porque estes profesionais non poden xustificar esta fianza, máxime de
medicacións concretas que poderían ter implicacións legais no caso de dispensarse sen
receita

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Ten previsto a Xunta de Galiza poñer remedio inmediato á ausencia de persoal
facultativo no centro de saúde de Castro Riberas de Lea?
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Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022

Asdo.: Carmen Aira Díaz
Iria Carreira Pazos
Montserrat Prado Cores
Deputadas do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Aira Díaz 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 en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
As parroquias de Santo Estevo do Mato, San Vicente e Santiago de Castillón,
sitúanse no Concello de Pantón, contan cun número de habitantes aproximado de máis
de 200 habitantes habituais e que no verán supera e non contan cunha traída de augas,
e por suposto, tampouco contan con saneamento.
Os mananciais sitos nestas parroquias sofren de contaminación das augas o que
os invalida para o consumo con seguridade sanitaria.
En marzo do ano do ano 2017 aprobouse, por unanimidade, no Pleno do
Concello seguinte moción proposta polo grupo municipal do BNG:
"A Redacción dun proxecto, así coma a súa execución para que á maior
brevidade posible as persoas e os negocios destes territorios conten cun servizo de augas
axeitado á normas de salubridade e sanitarias actuais, que contemple tamén as bases
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para un futuro saneamento."
Ante a inacción do goberno municipal levouse adiante unha queixa ante a
valeduría do pobo, dada a imperiosa necesidade de que estas tres parroquias puideran
contar con auga potable.
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Debemos dicir que desgrazadamente esta denuncia tivo un efecto ben limitado
xa que non conduciu a conseguir ningunha solución para este problema, sendo a súa
resposta o traslado da resposta da alcaldía onde o Alcalde aseguraba recoñecer a
necesidade pero que se faría seguindo unhas prioridades e segundo disposición
orzamentaria.
Interpelado a posteriori, o Alcalde responde que ten solicitado o proxecto a
Augas de Galiza

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Vai o goberno da Xunta, a través de Augas de Galiza, ou a través de calquera
outro modo, resolver, o problema de falta de auga corrente potable e saneamento nas
parroquias sinaladas, á maior brevidade?

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022

Asdo.: Carmen Aira Díaz
Luis Bará Torres
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Deputada e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Aira Díaz, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O concello de Begonte conta con máis de 3.000 habitantes dos cales máis de 300
están censados na parroquia de Baamonde.
A localidade de Begonte conta cun centro de Saúde con 2 médicas/os de familia
co correspondente plantel de enfermería. A localidade de Baamonde conta tamén cun
consultorio ao que o médico acudía unhas horas determinados días á semana e que dá
asistencia á poboación da Vila e tamén a unha serie de parroquias ao rededor.
Con motivo da pandemia, este consultorio foi pechado co argumento de non
poder establecerse a dobre vía para a circulación de usuarias e usuarios.
A normalidade vai volvendo trala vacinación masiva da poboación, pouco a
pouco as medidas preventivas son cada vez máis adaptadas á realidade marcada pola
CSV: BOPGDSPG-m4aQ6UazH-2
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pandemia que cada vez é máis parecida á situación previa, en cambio o consultorio de
Baamonde non se reabre.
Entendemos a apertura dos consultorios en xeral como un esforzo de achegar a
asistencia sanitaria á poboación para garantir a igualdade, accesibilidade e
universalidade da asistencia sanitaria.
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Por outra banda, a idade media da poboación neste concello é cada vez máis
elevada, contando no 2018 con máis de 1.500 persoas maiores de 60 anos, entendemos
que agora serán máis.
Non é pouco o esforzo económico e persoal que as persoas maiores teñen que
facer para acudir a Begonte para recibir atención médica alí, é suficiente que teñan que
ir ás cuestións relacionadas coa enfermería.
Entendemos que abrir este consultorio é unha cuestión de vontade política, as
máis de 3.000 Tis do Concello obrígaos a manter polo menos 2 médicas/os, que teñen a
obriga de dispensar asistencia dentro do concello de Begonte, polo tanto non se
incrementa o gasto de ningún xeito.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Vai o Goberno da Xunta proceder a restaurar a atención sanitaria no consultorio
de Baamonde para devolver a proximidade da asistencia cara a poboación?

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Aira Díaz, Mercedes Queixas Zas e Manuel Lourenzo Sobral,
deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No concello de Chantada encóntrase un convento denominado S. Salvador de
Asma, que conta co recoñecemento BIC en plena Ribeira Sacra.
Parece ter a súa orixe no século IX, a súa fundación foi familiar, descoñécese ata
cando se mantivo como dúplice e foi rexido por distintas ordes ata que chegou ao fin da
súa existencia, ata o ano 1496 foi abadía . A partir do Trienio Liberal (1820-1823) as
súas dependencias foron vendidas ao priorato de San Benito el Real de Valladolid. A
orde Benedictina foi a que o conduciu dende o s.XII ata o 1835 no que o seu papel
como mosteiro finaliza para comezar a desamortización.
Evidentemente o paso dos séculos foi deixando distintas señas no conxunto
monumental, todas elas de gran valor. A igrexa atópase plenamente conservada e
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restaurada ofrecendo culto relixioso con normalidade, ten ao seu pé un cemiterio
parroquial.
O convento anexo está en mans privadas, pechado a cal e canto e con evidentes
signos de deterioro xa nos anos 80, non se conta con fotografías posteriores, xa daquela
se vía que sufrira grandes modificacións que o seu propietario promoveu para acomodar
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o convento ás necesidades da actividade agrícola e gandeira e aparcamento de
maquinaria.
A importancia histórico-artística e cultural do mosteiro de S. Salvador de Asma
e indiscutible para toda a comarca chantadina. A súa influencia esténdese dende a
arquitectura que inflúe no románico da zona como sobre a vida social e económica da
zona posuíndo moitas terras de cultivo e actuando na Idade Media como Señorío
Feudal.
É imperativo facer valer a normativa BIC, inspeccionar o monumento e
proceder ás corrección oportunas para que posteriormente se poida abrir ao público.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Vai a Xunta intervir para inspeccionar o mosteiro de S. Salvador de Asma co fin
de avaliar o estado de conservación para devolvelo para o desfrute público??

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022
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Á Mesa do Parlamento

Marina Ortega Otero e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia e ao abeiro
do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa
a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
Galicia atópase nun contexto complexo para os centros de atención residencial
motivado unha vez máis pola pandemia. Os contaxios de residentes e persoal
nas residencias continúa crecendo de xeito preocupante, especialmente en
residencias coma Raiola O Hórreo, e a de Bembrive de Vigo que conta con máis
do centenar de afectados, converténdose no maior foco de contaxios do último
ano.
A nova variante da Covid, omicron está desafiar a velocidade de transmisión do
virus, polo que é preciso adiantar os recursos a esta nova realidade.
Tendo en conta a situación actual, o colapso laboral nos centros de atención
residencial debido ás baixas do persoal por contaxios ou corentenas, pode poñer
en risco a atención ás persoas maiores residentes. Polo que é preciso unha
actuación inmediata por parte da Administración competente.
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A gravidade das casuísticas de contaxios nos centros de maiores é menor, debido
ás vacinas que chegaron a Galicia a través da partida de máis de 1000 millóns de
euros por exercicio presupuestario do Ministerio de Sanidade, non obstante non
garante que poidan existir casos graves en persoas con patoloxías previas
fundamentalmente, polo que é preciso un protocolo inmediato.
Polo tanto é urxente que o Goberno galego volva a facer públicos na páxina
oficial da Xunta o número de contaxios e falecementos por Covid nos centros de
atención residencial, para coñecer a realidade por parte da cidadanía así como do
propio sector. É importante coñecer se existen casos graves ou falecementos
nestes centros con diagnóstico en Covid, tanto dos residentes como do persoal
laboral de ditos centros.
É urxente ademais saber se a Xunta de Galicia suspendeu ou non as probas
diagnósticas PCR de covid en decembro de 2021, principalmente para os
traballadores e traballadoras que se incorporaban tras vacacións, ou novas
incorporacións entre outras.
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Polo exposto, a deputada e deputado asinantes formulan a seguinte pregunta:
1.ª) Ten pensado a Consellería de Política Social intervir os centros de atención
residencial que o precisen para incrementar o reforzo de persoal e material ante
tal situación?
Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2022
Asdo.: Marina Ortega Otero
Julio Torrado Quintela
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Marina Ortega Otero na data 13/01/2022 13:06:46
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Aira Díaz, Mercedes Queixas Zas e Manuel Lourenzo Sobral,
deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Na confluencia dos concellos de O Inico, Samos e Sarria encóntrase,
probablemente, o xacemento de mámoas máis importante de Galiza.
Está situado estratexicamente entre cruces de camiños que vertebran o territorio
de norte a sur e de oeste ocupando as Serras de Santa Mariña e do Édramo. Dende estas
encrucilladas chégase con facilidade a Asturias pasando cerca de Becerreá cara o norte,
e ao val do Sil cara o sur o que comunica á zona co Bierzo e á súa vez co camiño real a
Madrid . Tamén comunica a Terra Chá co Val de Lemos e ata máis alá chegando a
Monterroso.
O número de túmulos tamén é reseñable, nun km cadrado chegan a superarse os
40, tendo en conta que un túmulo é un monumento esta cantidade deles outórgalle á
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zona a consideración de lugar excepcional.
As catas feitas só confirman a valía do achádego, non só dende o punto de vista
arqueolóxico senón tamén dende unha visión antropolóxica.
Desgrazadamente non canto de poñer en valor o xacemento hai zonas con
valados que impiden achegarse ás medorras, a maquinaria traballa por riba delas,
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incluso hai camiños públicos pechados ou obstruídos co fin de que non se poida
acceder, entre outras moitas cousas...
O recoñecemento BIC non é suficiente elemento de protección neste noso país
para protexer milenios de historia, tampouco parece suficiente para darlle sentido á súa
recuperación para o desfrute cultural público, no canto disto deixamos que se perda e
xunto con el tamén o patrimonio inmaterial que o acompaña ao longo de miles de anos.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Vai o Goberno da Xunta de Galiza poñer en funcionamento un plan de
recuperación das mámoas de Santa Mariña que inclúa un centro de interpretación que
xere riqueza na zona?

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022

Asdo.: Carmen Aira Díaz
Mercedes Queixas Zas
Manuel Lourenzo Sobral
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Aira Díaz, Mercedes Queixas Zas e Manuel Lourenzo Sobral,
deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O concello do Incio conta cunha fonte de augas medicinais e un hotel Balneario
na Ferrería, parroquia de Trascastro, un lugar con sobrados valores patrimoniais,
singulares arquitectónica e etnograficamente falando.
Este hotel-balneario comezou a súa andaina no ano 1884 por iniciativa do
Conde de Campomanes para o que habilitou un pazo da súa propiedade do que se ten
constancia dende o século XVII, e conta cunha capela barroca.
A súa fonte foi declarada de utilidade pública 10 anos máis tarde tralo análise
das augas polo Doutor Casares Gil xa que a composición delas permitía o tratamento de
anemias, infertilidade, estados depresivos, problemas dixestivos, chegando a estar
comercializada no seu momento.
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Ata os anos 90 o balneario mantivo actividade, pechando no 1995, dando
traballo á poboación do Incio máxime de xeito estacional pola gran afluencia dos e das
chamadas auguistas, que efectivamente mentres melloraban a súa saúde incrementaban
o nivel de riqueza no concello, máis, evidentemente, para os seus propietarios.
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Tamén daba ganancia ó lugar xa que á súa sombra abríronse fondas e cantinas
para as persoas que non podían pagar a estancia no hotel.
A fins dos 90, en concreto no 1197, vendeuse a Alba Marketing que prometeu
de abrir o chorro de xeito inmediato e poñer a funcionar o balneario nun ano, cuestión
esta que nunca aconteceu, de feito as obras foron paralizadas no 2005 e así permanecen
a día de hoxe e con titularidade trasladada a un fondo do Banco Santander.
Por suposto, permanece a obra paralizada, o mobiliario de época perdido,
tampouco sabemos do estado do retablo barroco da capela, é dicir, un ben a conservar
desbotado en tódolos sentidos.
Podemos aseverar despois deste relato que demostra como están as cousas, que
aquí perde o Concello do Incio, perde o Lugar da Ferrería, perden as persoas
susceptíbeis de ser usuarias... mentres se perden bens patrimoniais que forman parte da
nosa historia.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Vai levar a cabo o goberno galego as iniciativas necesarias para incorporar o
Hotel-Balneario da Ferrería ao patrimonio da Xunta de Galiza como ben para o desfrute
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público?

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Carmen Aira Díaz
Mercedes Queixas Zas
Manuel Lourenzo Sobral
Deputadas e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 13/01/2022 13:16:07

Mercedes Queixas Zas na data 13/01/2022 13:16:10
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Aira Díaz 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 en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Lu-611 é unha estrada da Xunta que discorre dende Rubián ata a vila de
Taboada seguindo o decorrer do antigo camiño real. É unha vía importante de
comunicación entre a comarca da Ulloa coa chaira do Val de Lemos e tamén coa
comarca de Sarria.
O estado do firme é calamitoso polo menos no tramo que vai dende Rubián no
Concello de Bóveda ata Currelos no Concello do Saviñao, o que na práctica supón que
haxa localidades que queden incomunicadas entre si e coas zonas mencionadas.
Dende o goberno da Xunta prometeuse o amaño desta vía en numerosas
ocasións sen que o resultado se poida observar como óptimo en ningún caso. Dende o
2007 son recorrentes as promesas que se remontan ao 2001.
No seu momento fóronse amañando menos de 20 km que separan Taboada de
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Currelos, estando o resto nun estado que se podería cualificar como intransitable e que
de feito deixa illadas diversas localidades do interior de Bóveda e O Saviñao, como
pode ser Rebordondiego ou outras.
É hora 22 anos despois das primeiras promesas que a poboación da zona conte
cunha vía de comunicación en condicións, sendo imposible fixar poboación nos pobos
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afectados, precisamente polo illamento que supón non poder saír deles cun firme en
boas condicións, xa non digamos unha hipotética mellora do trazado.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Pensa o goberno da Xunta amañar por fin o firme da Lu-611 que une Rubián con
Taboada e que neste momento se atopa practicamente intransitable?

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022

Asdo.: Carmen Aira Díaz
Luis Bará Torres
Deputada e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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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 en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Está a punto de rematarse a negociación da PAC, encontrándose xa pechadas as
negociacións das CCAA e o MAPA a respecto do Primeiro Pilar e a punto de rematar as
correspondentes ao Segundo Pilar.
Como vostedes saben é fundamental que cheguen estes fondos a Galiza e se
distribúan ben, non sendo o diñeiro correspondente ao desenvolvemento rural unha
cuestión menor que debería para darlle un auténtico pulo para crear un tecido
socioeconómico e demográfico sólido.
Para isto é fundamental que o uso dos fondos europeos se faga na cantidade
necesaria e co criterio correcto, xa que parece que o baleirado do rural non se detén e
será probable chegar a non moito tardar a un nivel de non retorno e polo tanto a unha
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situación insalvábel.
Nos últimos anos o feito de reducir o número de GDRs e amplialos fixo que se
desdebuxaran as posibilidades de achegarse ás necesidades reais da poboación que
remata facendo gastos para crear “servizos” de dubidosa utilidade.
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Outra cuestión de gran calado é a inversión que fai a Xunta de Galiza con
respecto ao cofinanzamento ao que está obrigada por Europa que ata o de agora se
situou no mínimo requirido, o que non denota o interese da Xunta polo mantemento dun
rural vivo.
É imprescindible que dende a Consellería se dea un pulo real ao
desenvolvemento rural como garantía para a pervivencia dos modelos produtivos,
territoriais, paisaxísticos autóctonos. Para conseguir isto requírese dun plan serio de
desenvolvemento rural para este novo período da PAC 23-27. Consideramos que este
plano debe de contar con tres eixos básicos de intervención dende o punto de vista do
desenvolvemento rural, o sector agroalimentar, os servizos básicos e a fixación de
poboación e a diversificación económica. Trataremos o primeiro dos puntos.

Por todo o anteriormente exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta
oral en Pleno::
Vai a Xunta comprometer orzamentariamente o importe suficiente para superar a
cantidade mínima exixida por Europa para cofinanciar cos fondos Feader as medidas
necesarias para darlle pulo ao desenvolvemento rural no período da PAC 2023-2027
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para o desenvolvemento agroalimentar?

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 13/01/2022 13:19:40

María González Albert na data 13/01/2022 13:19:44
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María del Carmen Aira Díaz na data 13/01/2022 13:19:53
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Á Mesa do Parlamento
Manuel Lourenzo Sobral, Carme González Iglesias e Alexandra Fernández
Gómez, 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 en Pleno, sobre a necesidade de ofertar bacharelato de
artes no Concello de Redondela.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hai anos que a vila de Redondela adoece dunha eiva fundamental na súa oferta
educativa. A oferta de bacharelatos neste concello non contempla a posibilidade de que
as mozas e mozos de Redondela poidan estudar o bacharelato de artes no seu concello.
Na actualidade calquera alumno ou alumna de Redondela que queira cursar os
seus estudos de bacharelato de arte non ten máis remedio que facelo fóra do seu
concello. A oferta destes estudos máis próxima atópase no concello de Mos, un centro
educativo no que a oferta de artes fica todos os anos saturada con ducias de alumnos que
non acadan praza.
A falta de prazas para o alumnado desta vila ten, por unha banda, un efecto
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disuasorio para aquel alumnado que puidera ter como primeira opción eses estudos de
arte, dada a falta de oferta no concello de Redondela. Mais pola outra, ten tamén un
importante custe económico; xa que obriga ás familias que apostan polos estudos
artísticos a teren que pagar desprazamentos a Vigo ou a Pontevedra, co consecuente
impacto nas economías .
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Redondela foi historicamente un concello coñecido polo seu dinamismo cultural
e artístico e conta con ducias de asociacións e movementos artísticos e culturais
implicados na vida da vila. É evidente pois, que unha oferta de estudos de arte neste
concello percíbese como unha necesidade urxente por toda a veciñanza de Redondela.
Na actualidade, na vila de Redondela hai 3 Institutos de Ensino Secundario. O
IES Mendiño, o IES Pedro Floriani, e o IES Illa de San Simón; este último un IES que
só conta con oferta de ESO. Ningún destes instituto ten oferta de Bacharelato de artes.
Hai xa un mes que neste Parlamento, na comisión 4, se acadou un acordo
unánime para dotar Redondela de Bacharaleto de artes. No acorde establecíase que o
Consellaría ofertaría o bacharelato de artes en Redondela e, se había a demanda
suficiente, dotaría esta vila destes estudos.
Mais aberto o prazo de preinscrición, o alumnado de Redondela non pode
matricularse no bacharelato de artes en ningún dos centros da vila que a Consellaría de
Educación, a pesar do acordo parlamentario, non ofertou estes estudos do bacharelato de
artes no proceso de preinscrición.

Por todo o exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Vai o Goberno Galego explicar por que non ofertou no proceso de preinscrición
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a opción de bacharelato de artes no concello de Redondela e solucionar os problemas
creados ofertando esta modalidade nalgún dos institutos da vila?

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Manuel Lourenzo Sobral
Carme González Iglesias
Alexandra Fernández Gómez
Deputadas e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 13/01/2022 13:27:17

María do Carme González Iglesias na data 13/01/2022 13:27:25
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Alexandra Fernández Gómez na data 13/01/2022 13:27:32
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Á Mesa do Parlamento
Carme González Iglesias, Alexandra Fernández Gómez, Ramón
Fernández Alfonzo e Daniel Pérez López, deputadas e deputados do Grupo
Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral en
Pleno, sobre o proceso de venda do estaleiro Barreras (Vigo).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Os continuos vaivéns do estaleiro Barreras nos últimos anos poñen en
perigo o futuro do sector naval da Ría de Vigo tal e como o coñecemos. A
viabilidade e a actividade deste estaleiro é fundamental para atallar a crise
industrial que padece a cidade de Vigo e a súa contorna.
Barreras é o maior estaleiro privado do estado, atópase en proceso de
liquidación e pendente da decisión da empresa sobre o traspaso da unidade
produtiva a un dos grupos interesados, un traspaso que debe ser validado polo
Xulgado do Mercantil de Vigo e pola Autoridade Portuaria de Vigo.
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Este proceso está tendo continuos cambios e modificación de datas e esta
a se alongar máis do previsto inicialmente o que provoca desconcerto e incerteza
entre o sector e os traballadores sen que as distintas administracións, e
nomeadamente a Xunta de Galiza que ten as competencias en materia de
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industria, aclare a situación evitando informar do proceso máis alá de anuncios e
propaganda sen compromisos reais.
Sinalar tamén que a Autoridade Portuaria de Vigo, como xa indicamos
antes, ten que validar o traspaso do estaleiro e tampouco ofrece ningunha
información sobre o proceso.
Esta gravísima situación, na que existe o risco real da desaparición dun
dos principais estaleiros da Ría de Vigo, que podería poñer en xaque o conxunto
do sector da construción e reparación naval de Vigo, non ten sido enfrontada até
o momento por parte da Xunta de Galiza, que máis unha vez volve desertar das
súas competencias en materia de política industrial.
Aliás, é xa manifesta a incapacidade do capital privado para poñer en
marcha as enormes potencialidades produtivas que ten Barreras, que vén sufrindo
unha sucesión de fiascos empresariais desde a súa privatización, dos que salienta
a frustrada operación liderada por Pemex co entusiasta patrocinio da Xunta de
Galiza e a máis recente adquisición por parte do grupo Ritz Carlton. Nese
sentido, unha solución de futuro que garanta a continuidade da actividade
produtiva e do emprego non pode pasar por insistir no apalancamento financeiro,
a cargo de recursos e avais públicos, senón que esixe dunha decidida
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intervención desde o público.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
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Que accións está a levar a cabo a Xunta de Galiza no proceso de traspaso
do estaleiro Barreras para garantir un proxecto de futuro que garanta a
viabilidade da actividade e os postos de traballo?

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Ramón Fernández Alfonzo na data 13/01/2022 13:25:05
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Daniel Pérez López na data 13/01/2022 13:25:09

Alexandra Fernández Gómez na data 13/01/2022 13:25:17
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María do Carme González Iglesias na data 13/01/2022 13:25:25
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Rodríguez Dacosta, Marina Ortega Otero, Leticia Gallego
Sanromán e Juan Carlos Francisco Rivera, deputadas e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia e ao abeiro
do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
No ano 2007, aprobábase por unanimidade no Concello de Ourense o Plan
Estratéxico Termal de Ourense (PETOU) e tamén se declaraba As Burgas coma
Ben de Interese Cultural (BIC), o que supoñía o impulso claro e definitivo de
cara á explotación turística e termal da maior fonte de riqueza da cidade de
Ourense
No ano 2008, o Parlamento de Galicia aprobaba tamén por unanimidade dos
grupos políticos do PSdeG-PSOE, BNG e PP a declaración de Ourense coma
Capital Termal de Galicia, o que tamén presupoñía un pulo ao coñecemento e á
posta en valor dos recursos termais de Ourense e a súa provincia.
Coa aprobación desta iniciativa se implicaba a Xunta de Galicia a que facilitara
os investimentos públicos e apoiara os programas e proxectos que se incluían no
PETOU que se presentaran noutras administracións, en especial os referentes á
Unión Europea, e no que se recollían investimentos públicos e privados
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Outro dos apartados recollidos naquela declaración incluía que a Xunta debería
favorecer a difusión e presenza dos recursos termais naquelas feiras, exposicións
e congresos que foran organizados dende a Administración autonómica.
Coa chegada ao Goberno do bipartito PSOE-BNG en Ourense no ano 2007 e ata
2012, e despois gobernando o PSOE en minoría ata 2015 se desenvolveron
numerosas actuacións que dotaron de novas infraestruturas á nosa cidade no
eido do turismo e o termalismo, nunha aposta clara por un cambio de modelo
urbanístico e de cidade, estratéxico e de futuro.
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As novas infraestruturas e dotacións nas zonas termais creadas foron (20072015) - A Piscina Termal das Burgas, O Centro de Interpretación Termal das
Burgas, que incluía unha nova zona verde de 6.000 m2 no corazón do casco
histórico da cidade, novos apartamentos turísticos, O Restaurante das Pozas de
Maimón, a rehabilitación e posta en valor da Fonte do Tinteiro e fonte Bouvette
no Campo da Feira.
Paralelamente á creación de novas dotacións realizouse a xestión urbanística
clave para o futuro desenvolvemento termal da cidade a través do impulso do
Plan Especial das Burgas e o Plan Especial A Chavasqueira-As Caldas,
Dende o ano 2015 ata a actualidade produciuse un estancamento do proxecto de
desenvolvemento termal e un grave deterioro sobre todo no último ano, xa non
só pola crise sanitaria do COVID-19, senón tamén por dous incendios que
levaron por diante tanto o balneario privado da Chavasqueira (24 de abril de
2019) coma o restaurante das Pozas de Maimón (28 de Xullo de 2019).
Ambos proxectos seguen pendentes de iniciar os trámites de rehabilitación, o
que dana gravemente a imaxe do noso entorno termal.
O actual rexedor da cidade, Gonzalo Pérez Jácome, ao que Feijóo apoiou para a
súa investidura, afirma que “o termalismo é un bluf”, polo que non aposta en
absoluto por este elemento diferencial para o turismo da cidade, as
infraestruturas xa creadas caerán no total abandono no que resta de mandato e
non se van a levar adiante máis novas neste ámbito
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Nos últimos anos de mandato de Feijóo na Xunta de Galicia a súa única promesa
electoral no relativo ao termalismo en Ourense foi a construción do Gran Hotel
Balneario, constituíndo outra promesa incumprida polo presidente.
En febreiro de 2020, entra en vigor a Lei 8/2919, de 23 de decembro, de
regulación do aproveitamento lúdico das augas termais de Galicia, unha norma
que debe levar consigo novos investimentos e proxectos neste sentido por parte
das administracións públicas.
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Esta normativa realizouse sen ter en conta as emendas da oposición e sen
consultar os axentes e concellos implicados e provocou que as pozas da cidade
de Ourense se manteñan pechadas na actualidade sen que a Xunta fixera nada o
respecto.
No mes de abril do presente ano o Goberno municipal anunciaba que Ourense
perdería o 80 % da súa oferta termal como consecuencia da entrada en vigor da
nova normativa autonómica e que só poderán abrirse ao público unha poza na
área termal da Chavasqueira e outra en Outariz, sinalaban así mesmo que a zona
do Muíño permanecería pechada ao público como zona de baño a curto prazo e
As Burgas requirirán a execución de obras de adaptación que se prolongarán
como mínimo ata o Nadal.
Por outra banda, no pasado mes de outubro o alcalde de Ourense, prometía
asumir o
liderazgo político das xestións para a reapertura das termas
públicas, nun cruce de vergollentas declaracións cruzadas entre a concelleira
responsable de termalismo, pertencente o PP e o propio alcalde na que a
concelleira desautorizaba o alcalde que fixaba o 1 de decembro como data de
apertura das termas sinalando
literalmente que “lo que se necesita son
medidas firmes y seguras y no plazos sin seguridad, al tiempo que defendió que
los proyectos seguirán siendo dirigidos por los técnicos de Termalismo y no por
personal de Jácome”.
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Xa o dous de decembro seguindo ca rocambolesca situación o alcalde nun
comunicado oficial do Concello de Ourense explicaba que estivo visitando a
zona termal acompañado de asesores do seu equipo de confianza que son
enxeñeiros, e indicaba que as instrucións dadas non se cumpriron e valoraba
tomar medidas o respecto, barallando a destitución da concelleira responsable ou
apertura de expedientes disciplinarios os funcionarios de ese departamento.
Atopámonos nunha canella sen saída, no que o Partido Popular ten
responsabilidade, que nos sitúa nunha situación grave que pode derivar en que a
nosa máxima riqueza caia no absoluto abandono e desaparición se non hai un
claro respaldo autonómico.
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Polo exposto, as deputadas e deputado que asinan formulan a seguinte pregunta
para o seu debate en Pleno:
Que valoración fai o Goberno galego das declaracións cruzadas entre a
concelleira responsable de termalismo da cidade de Ourense e o alcalde, sobre a
situación termal e apertura das termas públicas?

Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro do 2022

Asdo.: Carmen Rodríguez Dacosta
Marina Ortega Otero
Leticia Gallego Sanromán
Juan Carlos Francisco Rivera
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 13/01/2022 13:14:44
Marina Ortega Otero na data 13/01/2022 13:14:53
María Leticia Gallego Sanromán na data 13/01/2022 13:15:04
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Juan Carlos Francisco Rivera na data 13/01/2022 13:15:11

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
99500

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
Carmen Aira Díaz, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O concello de Pantón, ó sul da provincia de Lugo, conta con 2.500 habitantes
distribuídos en 26 parroquias e 297 entidades de poboación en 147 km2. Contaba cun
centro de saúde con 4 facultativos e por distintas causas está en risco de quedar con 2,
como proba que haxa unha médica sen cubrir dende xullo e outro a punto de xubilarse.
Unha poboación dispersa cunha elevada media de idade moi alta xa que case o
60% dos seus habitantes pasan dos 65 anos, é por tanto un concello extremadamente
avellentado. Este feito supón que inevitablemente precisarán facerse moitas visitas
domiciliarias calculando un mínimo de 30 minutos por cada unha, o que suporía deixar
ao centro de saúde cun facultativo só para facer o traballo ordinario e atender calquera
emerxencia que se de no propio centro, porque se esta se dera fóra non podería atendela
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sen abandonar o centro.
Suporía a maiores a merma da calidade asistencial, sendo imposible implantar
os distintos programas de atención programada a pacientes crónicos, ou outros,
quedando a asistencia sanitaria neste centro para a atención a demanda exclusivamente.
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Todo isto únese ao que se escoita constantemente sobre a atención primaria, na
que non hai dúbida de que se vai instaurando un constante deterioro por falta de
substitucións das ausencias do persoal facultativo e por outra banda o discurso da
consellería sobre a imposibilidade de conseguir fixar profesionais na atención primaria
sen que se tome ningunha outra medida.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Ten previsto a Xunta cubrir as prazas de persoal facultativo do Centro de Saúde
de Pantón?

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

María del Carmen Aira Díaz na data 13/01/2022 13:30:48
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Aira Díaz 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 en
Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nestes momentos profesorado, alumnado e ANPA do IES de Becerreá atópanse
inmersos en mobilizacións para a defensa de calidade educativa neste centro, un centro
situado xeograficamente ao pé do Ancares e que acolle alumnado da súa área de
influencia académica (Becerreá, As Nogais, Cervantes) e de fóra dela, acudindo a el
rapazas e rapaces de Baralla, Navia, Pedrafita e Castroverde fundamentalmente, en total
121 alumnos e alumnas.
O dinamismo do centro e os seus bos resultados académicos demóstranse dende
o punto e hora que este mesmo ano o Conselleiro de Educación, Cultura e
Universidades chamou para darlles os parabéns polos bos resultado na ABAU.
Por todo isto, non é de estrañar que sorprendera a Instrución para a supresión
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dalgunhas materias impartidas ata o de agora con menos de 5 alumnos/as, de modo que
se produciu a desaparición da materia de francés , que era específica en 3º e 4º da ESO e
tamén dos dous cursos de BAC. A isto hai que concederlle moita importancia xa que é
unha materia da que o alumnado se pode examinar na ABAU e que ten a máxima
ponderación posible nesa proba de acceso aos estudos de grao, un 0,2.
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A gravidade da decisión só se comprende cando se sabe que o IES conta cunha
profesora de francés con praza fixa e horario suficiente para impartir a materia nos
cursos mencionados, o que polo tanto non supón ter que incrementar recursos senón que
deixa desaproveitados recursos que xa hai, mentres prexudica ao alumnado ao deixalo
en situación de desigualdade en relación co de outro centro que non fora rural.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Ten previsto a Xunta facer valer o dereito do alumnado do IES de Becerreá a ser
educado en igualdade de oportunidades restituíndolles a materia de francés?

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022

Asdo.: Carmen Aira Díaz
Manuel Lourenzo Sobral
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Deputada e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María del Carmen Aira Díaz na data 13/01/2022 13:36:24
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Aira Díaz 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 en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Corredor Galego CG.-2.2 une Lugo con Monforte en alternativa á Lu-546
mentres o Corredor Galego CG-2.1 une a Monforte con Lalín. Ambos son competencia
da Xunta de Galiza.
Dende o seu inicio a fauna salvaxe do contorno de ambas vías, concretamente os
xabaríns, causaron numerosos accidentes sen que se tomaran ningunha medida para
evitar que estes animais se introduciran dentro dos valados do corredor. É ademais
frecuente avistalos polas pendentes das beiras.
Esta situación pode darse pola rotura dos balados metálicos que, efectivamente
teñen un mantemento dificultoso pola lonxitude dos mesmos, pero tamén pode deberse
á que os xabaríns acceden polos mesmos accesos que os vehículos.
A fragmentación do territorio que ocasionan as vías de comunicación terrestre
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causan un dano irreparable á fauna, por cuestións de afectación á biodiversidade que
poden ir dende os danos provocados pola endogamia ao estar o seu territorio illado ata
a morte ao invadir estas vías, pero tamén as persoas usuarias poden sufrir accidentes
derivados da invasión de grandes animais.
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É por isto un acto de responsabilidade das administracións con competencias nas
distintas vías crear os denominados corredores ecolóxicos que faciliten o desprazamento
da fauna local dunhas zonas a outras, cuestión esta que favorecería o desenvolvemento
da fauna salvaxe mentres se protexería á cidadanía de sufrir accidentes.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Vai o Goberno da Xunta asegurar a seguridade viaria das vías CG-2.2 e CG-2.1
creando pasos ecolóxicos para o desprazamento da fauna salvaxe?

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022

Asdo.: Carmen Aira Díaz
Luis Bará Torres
Deputada e deputado do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

María del Carmen Aira Díaz na data 13/01/2022 13:37:41

Xosé Luis Bará Torres na data 13/01/2022 13:37:51
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Aira Díaz, Mercedes Queixas Zas, Daniel Castro García e Manuel
Lourenzo Sobral, deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

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

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Como vai actuar o goberno galego para garantir os dereitos lingüísticos das e dos
deportistas galegas na Galiza tal e como marcan as diversas normativas?

Santiago de Compostela, 13 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
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Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 13/01/2022 13:40:36

Daniel Castro García na data 13/01/2022 13:40:44
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Mercedes Queixas Zas na data 13/01/2022 13:40:55
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Aira Díaz, Mercedes Queixas Zas e Manuel Lourenzo Sobral,
deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O concello de Pantón conta cun gran Patrimonio histórico e natural, con gran
potencial turístico ao enclavarse ademais na Ribeira Sacra. Conta con numerosos Bens
de Interese Cultural (BIC) o que serviu para promover á Ribeira Sacra como patrimonio
mundial da humanidade, aínda que fracasara o intento.
Entre estes bens atópase o Castelo de Maside tamén chamado Castelo de ferreira
é un destes BIC tal e como se recolle no Decreto de 22 de Abril de 1994 e que figura na
actualidade no rexistro de BIC de Galiza.
A Lei de Patrimonio Cultural de Galiza 8/1995 do 30 de Outubro, no seu artigo
26.3 recolle o seguinte: "Os propietarios, posuidores e demais titulares de bens
declarados de interese cultural deberán facilitar a visita pública a estes nas condicións
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que se determinen, que en todo caso será gratuíta durante catro días ao mes, en días e
horario prefixado", tamén di o artigo 84 que se refire á investigación, conservación,
difusión, di: "A Xunta de Galiza facilitará o financiamento da conservación,
acrecentamento e rehabilitación, así como as actividades de estudio e difusión do seu
patrimonio cultural ou catalogado", cuestións ambas que non están cumpríndose a día
de hoxe e que prexudica claramente o desenvolvemento e dinamización turística neste
1
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concello da Ribeira Sacra, sen que ningún organismo público ou institución faga por
corrixir esta cuestión.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Vai o Goberno da Xunta intervir para que se cumpra a normativa e o Castelo de
Maside en Ferreira se poida incorporar á oferta turística de Pantón as visitas ao Castelo?

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022

Asdo.: Carmen Aira Díaz
Mercedes Queixas Zas
Manuel Lourenzo Sobral
Deputadas e deputado do G.P. do BNG

CSV: BOPGDSPG-m4aQ6UazH-2
REXISTRO-Ey5r4xKqY-2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

María del Carmen Aira Díaz na data 13/01/2022 13:42:31

Mercedes Queixas Zas na data 13/01/2022 13:42:35
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 13/01/2022 13:42:43
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Aira Díaz 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 en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A LU-636, estrada que comunica a vila de Sarria coa de Becerreá , pero que ten
bastante máis trascendencia xa que sirve para comunicar a montaña lucense co val de
Lemos e tamén sirve de saída a A6.
Leva anos nun estado deplorable, con evidentes problemas de firme, trazado e
anchura. Hai uns meses a consellería de infraestruturas e mobilidade logrou botar rego
asfáltico nun tramo que estaba co firme especialmente deteriorado cuestión esta que
supuxo un parche pequeno pero que non resolveu o relativo a calidade da vía de
comunicación.
Podemos hoxe comprobar que leva máis de 30 minutos percorrer pouco máis de
30km, que esta estrada autonómica ten unhas variacións no firme e na anchura que non
se xustifican en nada obxectivo.
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Os primeiros 16 km dende Sarria sentido Becerreá discorren ata un lugar
chamado Saa no concello de Láncara e contan cunha anchura e firme adecuado que sen
máis explicación se perden nese momento, pasando a reducir a súa anchura ata o punto
de atopar unha ponte con aqueles vellos sinais que indican quen ten prioridade no paso,
tampouco acompaña o trazado que se converte nunha sinuosa estrada de montaña, parte
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dela con bo firme pero con curvas pronunciadas, moitos tramos tampouco contan con
barandas quitamedos aínda que á súa beira a pendente sexa ben pronunciada.
O tramo final tampouco foi mellorado máis alá do firme, esta vía de
comunicación podendo ser segura convértese nunha vía de incomunicación que sen
dúbida ten un potencial de sinistralidade para as persoas que habitan en moitos dos
lugares polos que discorre.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Vai acometer o goberno da Xunta unha mellora substancial da estrada LU 636
en canto a trazado, anchura e firme que facilite as comunicacións entre as vilas e
núcleos de poboación afectados?

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022

Asdo.: Carmen Aira Díaz
Luis Bará Torres
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Deputada e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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María del Carmen Aira Díaz na data 13/01/2022 13:43:47

CSV: BOPGDSPG-m4aQ6UazH-2
REXISTRO-b62aN24pl-0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Xosé Luis Bará Torres na data 13/01/2022 13:43:54
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Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Noa Presas Bergantiños e María
González Albert deputado e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG) solicitan a seguinte corrección de erros no
documento con número de rexistro 26727:

Onde dí:
Que valoración realiza o Goberno Galego sobre a sentenza do Xulgado do
Contencioso-Administrativo núm.2 de Ourense que ordena a remisión de
actuación á Fiscalía polo presunta comisión dun delito de prevaricación
administrativa na contratación pública de subministracións pola Audiencia
Provincial de Ourense, e ten previsto algunha acción para o control e
fiscalización de tales comportamentos ilegais e/ou delitivos??

Debe dicir:
Que valoración realiza o Goberno Galego sobre a sentenza do Xulgado do
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Contencioso-Administrativo núm.2 de Ourense que ordena a remisión de
actuación á Fiscalía polo presunta comisión dun delito de prevaricación
administrativa na contratación pública de subministracións pola Deputación
Provincial de Ourense, e ten previsto algunha acción para o control e
fiscalización de tales comportamentos ilegais e/ou delitivos?
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Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 10/01/2022 14:04:27

Noa Presas Bergantiños na data 10/01/2022 14:04:37
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María González Albert na data 10/01/2022 14:04:46

2

99519

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 Pleno.
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 a seguinte pregunta para o
seu debate en Pleno:
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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 11:56:56
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Marina Ortega Otero na data 05/01/2022 11:57:12
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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, solicitan se
realice a seguinte corrección de erros no doc. núm. 27106:
Supresión da última pregunta: “que previsión de distribución anual ten este
investimento?
Pazo do Parlamento, 11 de xaneiro de 2021
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 11/01/2022 09:27:05
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Marina Ortega Otero na data 11/01/2022 09:27:18
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A Mesa do Parlamento
Miguel Tellado Filgueira, Cristina Sanz Arias, Marta Nóvoa Iglesias, Borja Verea
Fraiz, José Antonio Armada Pérez, Adrián Pardo López e Moisés Rodriguez
Pérez, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo, 155.5 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno
polo trámite de urxencia.
Xustificación da urxencia
A urxencia ven motivada pola necesidade de que o Goberno galego explique canto
antes a súa posición sobre un tema de gran interese na nosa Comunidade Autónoma.
A RIS3 de Galicia ten como un dos seus retos a promoción dun novo modelo industrial
dirixido a aumentar a intensidade tecnolóxica no tecido produtivo galego, cunha grande
aposta por un modelo de innovación máis aberto e colaborativo que facilite o acceso de
pemes, microempresas e autónomos.
Neste contexto, resulta imprescindible a dispoñibilidade de infraestruturas de apoio a
nivel local que contribúan ao desenvolvemento da base industrial e a mellorar a
competitividade, a través do acceso a produtos e servizos avanzados dunha maneira
flexible e con prezos competitivos.
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Así pois, en 2020 a Xunta de Galicia decidiu activar un programa de axudas en favor de
centros de fabricación avanzada de uso compartido, impulsados por agrupacións
empresariais e clústeres, así como empresas con capacidade tractora. Como
resultado, estanse a impulsar sete espazos pioneiros que, grazas a colaboración
público-privada, están a potenciar sectores estratéxicos como o turismo, o
agroalimentario, o loxístico, o biotecnolóxico ou as TIC, mobilizando un investimento de
preto de 27 millóns de euros.

En concreto, os proxectos que se están a desenvolver son un centro de servizos
avanzados na Cidade das TIC da Coruña; o Centro Loxístico da Automoción no
Porriño; o centro de fabricación avanzada do Polo Biotecnolóxico na Sionlla (Santiago
de Compostela); o Centro Galego de Tratamentos térmicos do Aceiro que, estará
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situado en Narón; o Centro de Servizos Avanzados Galicia TurisTIC en Vilagarcía de
Arousa; así como a planta piloto de Inleit en Curtis e o centro de Acolat, pertencente a
Clesa, en Caldas de Reis, para impulsar lácteos de alto valor engadido.
O interese espertado por este tipo de infraestruturas abertas, ten levado a volver abrir
unha consulta no tecido empresarial galego para coñecer a demanda e desenvolver
liñas de axuda que permitan o seu impulso.
Polo exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en Pleno:
Que iniciativas se puxeron en marcha pola Xunta para poñer ao dispor das pemes
infraestruturas de uso compartido que potencien a modernización e o desenvolvemento
dos ecosistemas produtivos sobre todo a nivel local?

CSV: BOPGDSPG-m4aQ6UazH-2
REXISTRO-hgni0OHWY-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022
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Asinado dixitalmente por:
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 13/01/2022 11:09:27
Cristina Sanz Arias na data 13/01/2022 11:09:44
Marta Nóvoa Iglesias na data 13/01/2022 11:10:00
Borja Verea Fraiz na data 13/01/2022 11:10:16
José Antonio Armada Pérez na data 13/01/2022 11:10:31
Pardo López, Adrián na data 13/01/2022 11:10:47
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Rodríguez Pérez, Moisés na data 13/01/2022 11:10:57
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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
Paulo Ríos Santomé e Montserrat Prado Cores, deputado e deputada do
Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no
artigo 155.5 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Pleno, polo trámite de urxencia, relativa ás medidas que ten previsto adoptar a
Xunta de Galiza para dotar á comarca do Morrazo dun servizo axeitado de emerxencias
do 061.

Xustificación da urxencia
A urxencia motívase na alarma social xerada ante as deficiencias detectadas no
servizo do 061 e os riscos que isto implica para a saúde da veciñanza das vilas de
Cangas e Moaña.

Exposición de motivos
O servizo de emerxencias do 061 na comarca do Morrazo, presenta serias eivas
que deben ser subsanadas o antes posíbel.
Trátase dun servizo esencial, un servizo que salva vidas, e que atende a unha
poboación importante en número repartida en varias localidades. Coa chegada do verán,
prodúcese un crecemento notábel de persoas na comarca, polo que o servizo de
CSV: BOPGDSPG-m4aQ6UazH-2
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emerxencias debe ter capacidade de atender correctamente unha demanda superior á
habitual.
As traballadoras do 061 do Morrazo levan anos pedindo que se amplíe a flota de
ambulancias na comarca para ser quen de atender dun xeito eficaz as emerxencias e
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
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gp-bng@parlamentodegalicia.gal
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axudar a salvar máis vidas. É por iso que levan anos pedindo unha nova ambulancia
para a comarca.
Ante a negativa desta ampliación, as traballadoras denuncian que o 061
manipula os datos ocultando as cifras anteriores a 2019, entendendo que non é posíbel
comparar o aumento na demanda asistencial do ano 2019 co do 2020, xa que neste
último ano, por mor da pandemia, reduciuse drasticamente o turismo e onde debido ás
diferentes restricións baixou a actividade relacionada coa industria e os accidentes de
tráfico.
Un número axeitado de ambulancias, así como uns recursos suficientes nas
mesmas, axudará a salvar vidas e a poder atender de xeito rápido e eficaz as diferentes
emerxencias que se poidan dar na comarca do Morrazo.
É incomprensíbel que non se tivese reforzado a flota de ambulancias nunha
situación tan crítica como é unha crise sanitaria nun servizo vital á hora de combater a
pandemia xerada pola COVID-19.
Máis cando este reforzo xa era totalmente necesario na comarca, xa que con 2
ambulancias debe dar servizo a milleiros de persoas. Isto sen contar o crecemento
poboacional, en épocas estivais, derivadas do turismo, mentres que noutros lugares do
país si se dan estes reforzos polas mesmas causas.
Con COVID ou sen el, a comarca do Morrazo precisa de aumentar a súa flota de
ambulancias debidamente equipadas, para dar unha asistencia áxil e axeitada.
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Desgrazadamente, asistimos unha vez máis a unha nova mostra da necesidade
existente de dotar á Comarca do Morrazo dunha ambulancia de reforzo, despois de que
varias persoas tivesen falecido en circunstancias onde as únicas ambulancias da
comarca estaban ocupadas e os profesionais médicos precisaron doutros servizos para
poder achegarse a atender a emerxencia, sendo o seu tempo de resposta superior ao que
tería sido de contar cunha ambulancia de reforzo.
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Nunha situación de crise sanitaria debemos poñer todos os recursos necesarios
para que o servizo de emerxencias poida desenvolver o seu traballo nunhas condicións
que permitan a máxima axilidade e seguridade sanitaria para levar a asistencia a quen o
precise e contribuír a salvar vidas.
Ante a preocupación da veciñanza polo que está a ocorrer co servizo de
emerxencias, é necesario que se fagan as investigacións e que se depuren as
responsabilidades oportunas ante o que está a acontecer co servizo de emerxencias, e se
a incorporación dunha ambulancia de reforzo á flota da comarca do Morrazo, pode
axudar a axilizar e garantir un servizo fundamental en tempo e forma.

En consecuencia, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, a través
do deputado e da deputada asinantes, formula a seguinte pregunta para a súa resposta
oral ante o Pleno, polo trámite de urxencia:
Ante a necesidade de mellorar as condicións de traballo e o servizo de
emerxencias do 061 na comarca do Morrazo, que medidas vai adoptar a Xunta de
Galiza e en que prazos se van efectivizar?

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Paulo Ríos Santomé
Montserrat Prado Cores
Deputado e deputada do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Paulo Ríos Santomé na data 17/01/2022 13:58:41
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María Montserrat Prado Cores na data 17/01/2022 13:59:32
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Á Mesa do Parlamento
María Sol Díaz Mouteira, Diego Calvo Pouso, Teresa Egerique Mosquera, Carmen
María Pomar Tojo, Ramón Carballo Páez, José Manuel Balseiro Orol, María
Begoña Freire Vázquez, Rubén Lorenzo Gómez, Ana Belén García Vidal, Manuel
Santos Costa, Elena Suárez Sarmiento e Daniel Vega Pérez deputadas e deputados
do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 155.5 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Pleno polo trámite de urxencia.
Xustificación da urxencia:
A urxencia vén motivada pola necesidade de coñecer as actuacións e previsións do
Goberno galego en relación coa reforma desta normativa estatal
O Goberno central está impulsando a modificación do Regulamento da Lei de Costas,
da que se desprende que introducirá inseguridade para as concesións de que se
atopan no dominio público marítimo terrestre.
Esta modificación inclúe cuestións como o cambio dos criterios para fixar a extensión
do dominio público, revisando os deslindes de costes e ampliando a zona de servidume
de protección, na que se prohibe a edificación residencial e moitos outros usos e
actividades dos particulares.
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Ademais, suprímese a posibilidade de que as normas urbanísticas permitan cambios
de uso nos edificios anteriores á Lei de Costas que se atopan en servidume de
protección, algo que é imprescindible para facer posible a recuperación e posta en
valor de inmobles e edificacións que en moitos casos teñen un valor histórico ou
cultural relevante.
E, entre outras cuestións, redúcense os prazos iniciais das concesións de costas e das
súas prórrogas e non se clara que o prazo máximo de duración das concesións
outorgadas antes da entrada en vigor da Lei de protección e uso sostible do litoral, que
pasa a ser de 75 anos coas prórrogas incluídas, non debe aplicarse ás prórrogas
outorgadas antes da entrada en vigor da Lei de cambio climático e transición
enerxética.
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Todo isto, súmase á inseguridade xurídica xerada polo artigo 20 desta Lei de Cambio
Climático, que provoca dúbidas respecto a cal é o dereito vixente no ámbito das
prórrogas extraordinarias e sobre o que Galicia solicitou a convocatoria dunha comisión
bilateral entre Xunta e Goberno central.
Tendo en conta todo o anterior, o Grupo Parlamentario dos Populares de Galicia
formula a seguinte pregunta en Pleno:
-

Considera a Xunta que esta modificación do Regulamento de Costas dá
seguridade xurídica ao outorgamento dos títulos de ocupación do dominio
público marítimo terrestre e das súas prórrogas nos títulos outorgados antes da
aprobación da Lei de Cambio Climático?

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
María Sol Díaz Mouteira na data 17/01/2022 16:32:42
Diego Calvo Pouso na data 17/01/2022 16:33:08
Manuel Santos Costa na data 17/01/2022 16:33:41
Teresa Egerique Mosquera na data 17/01/2022 16:34:31
Carmen María Pomar Tojo na data 17/01/2022 16:34:40
Ramón Carballo Páez na data 17/01/2022 16:34:59
José Manuel Balseiro Orol na data 17/01/2022 16:35:16
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Freire Vázquez, María Begoña na data 17/01/2022 16:35:33
Rubén Lorenzo Gómez na data 17/01/2022 16:35:52
Ana Belén García Vidal na data 17/01/2022 16:36:21
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María Elena Suárez Sarmiento na data 17/01/2022 16:36:37
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Daniel Vega Pérez na data 17/01/2022 16:36:53
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Á Mesa do Parlamento

Noelia Otero Lago, Leticia Gallego Sanromán e Martin Seco Garcia,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 155.5 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta oral urxente
en Pleno.
Xustificación da urxencia:
A urxencia vén motivada pola necesidade de que o Goberno galego explique
a situación sobre un tema de gran interese para a nosa Comunidade
Autónoma
Co inicio deste ano 2022 entraba en vigor a través da lei de acompañamento dos
orzamentos a moratoria na tramitación de novos parques eólicos. A total
ausencia dunha política planificada por parte da Xunta de Galicia nestes anos,
ten derivado nunha contestación social sen precedentes e o malestar compartido
por concellos, comunidades de montes, asociacións ecoloxistas e patronal éolica.
Ao tempo que se introduciron estas modificacións na lei de acompañamento,
carentes do máis mínimo consenso político, social ou empresarial, agora se vén
de anunciar unha nova lei de áreas empresariais que contemplaría novos
cambios no ámbito eólico, cambios que non foron introducidos na lei de
acompañamento aprobada apenas hai un mes no Parlamento.
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Ante esta desinformación, inseguridade xurídica e malestar cidadá, o Grupo
Parlamentario Socialista, ten instado e proposto en diversas ocasións a
necesidade de reformular e adaptar o actual Plan Eólico obsoleto e que carece da
necesaria participación dos sectores implicados.
No canto de aproveitar a moratoria para elaborar unha nova regulación que
estableza seguridade no sector e no medio rural, seguen a apostar pola política
de feitos consumados e pola porta de atrás, nunha dinámica que non contribúe
máis que a xerar inseguridade nas empresas, nos concellos e na cidadanía.
Polo exposto, a deputada e deputados asinantes formulan a seguinte pregunta:
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Considera coherente a política que atinxe ao desenvolvemento da industria e da
enerxía eólica no noso país, baseada en modificacións e cambios varios en leis
sen publicidade, se diálogo e sen o máis mínimo consenso cos distintos sectores
e axentes implicados na mesma?

Pazo do Parlamento, 17 de xaneiro de 2022
Asdo.: Noelia Otero Lago
Leticia Gallego Sanromán
Martín Seco García
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noelia Otero Lago na data 17/01/2022 16:04:08
María Leticia Gallego Sanromán na data 17/01/2022 16:04:18
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Martín Seco García na data 17/01/2022 16:04:28
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Á Mesa do Parlamento,
José Manuel Balseiro Orol, Borja Verea Fraiz, Miguel Tellado Filgueira, Encarna
Amigo Díaz, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Alberto Pazos Couñago, Noelia
Pérez López, Corina Porro Martínez e Rosalía López Sánchez deputados e
deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 155.5 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a
seguinte pregunta urxente para a súa resposta oral en Pleno.
Xustificación da urxencia:
A urxencia vén motivada pola necesidade de realizar unha avaliación urxente destes
instrumentos de apoio ao tecido produtivo de Galicia
Á Consellería de Emprego e Igualdade correspóndelle o desenvolvemento das accións
previstas no programa de goberno da Xunta de Galicia nas materias de emprego e de
igualdade.
Unha folla de ruta que contempla actuacións ordinarias como poden ser axudas ao
traballo autónomo ou de fomento no ámbito do emprego por conta allea, pero que,
adaptándose a irrupción da covid-19 no escenario socio-económico mundial, tivo que
incorporar medidas de carácter extraordinario co obxectivo de mitigar os efectos desta
sobre a sociedade galega.
Así, o departamento de Emprego e Igualdade articulou e executou catro Plans de
Rescate en pouco máis de nove meses á fin de acompañar ao tecido produtivo e
económico da nosa comunidade, especialmente a aqueles sectores e actividades
afectados en maior grao polas consecuencias da covid-19, como poden ser as persoas
traballadoras autónomas ou as micropemes.
De feito, a través dos dous primeiros Plans de Rescate, con fondos autonómicos,
destináronse máis de 180 millóns de euros que permitiron atender 80.000 solicitudes,
sendo isto posible grazas ao acerto no deseño, baseado na flexibilidade dos requisitos.
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Pola contra, parece que tanto a terceira como a cuarta edición dos Plans de Rescate,
con fondos transferidos polo Estado e estritos condicionantes para a súa execución,
non acadaron os resultados precedentes debido a, como todo indica, uns ríxidos
criterios impostos polo Goberno central.
Recentemente tense pechado o prazo de xustificación ao Estado do grao de execución
destes fondos, destinados no caso de Galicia ao terceiro e cuarto Plans de rescate,
polo que se solicita ao Goberno galego un balance dos resultados obtidos.
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Por todo o exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte pregunta
oral urxente en Pleno:
 Que avaliación fai a Consellería de Emprego e Igualdade dos catro Plans de
Rescate postos en marcha para mitigar os efectos da covid-19 no tecido
produtivo de Galicia?

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022
Asinado dixitalmente por:
José Manuel Balseiro Orol na data 17/01/2022 17:16:45
Borja Verea Fraiz na data 17/01/2022 17:17:00
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 17/01/2022 17:17:17
María Encarnación Amigo Díaz na data 17/01/2022 17:17:39
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Á Mesa do Parlamento
Luis Manuel Álvarez Martínez, portavoz do Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152.2, presenta ante esa
Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno, dirixida ao Sr.
presidente da Xunta de Galicia.
Sr. Presidente, cal foi o destino dos fondos europeos recibidos pola nosa
Comunidade Autónoma en materia de emprego?
Pazo do Parlamento, 17 de xaneiro de 2022

Asdo.: Luis Manuel Álvarez Martínez
Portavoz G.P. dos Socialistas de Galicia
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Á Mesa do Parlamento
Ana Pontón Mondelo, portavoz do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no artigo 152.2 do
Regulamento da Cámara e das normas supletorias do 17 de marzo de 2015,
formula a seguinte PREGUNTA dirixida ao Presidente do Goberno, para a súa
resposta oral en Pleno.

PREGUNTA AO PRESIDENTE:
Que medidas ten previsto adoptar para reforzar a atención primaria
tendo en conta a súa situación de colapso?

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

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