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Admisión a trámite polo procedemento de urxencia e publicación

ı 28529 (11/PNP-002497)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Feijóo, Alberto e 41 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para dar prioridade ao proceso de
deseño da primeira fábrica de ﬁbras téxtiles en España e reiterar ao Goberno de España a necesidade de establecer liñas de apoio no marco dos fondos europeos Next Generation
100777

ı 28623 (11/PNP-002507)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana e 18 máis
Sobre as actuacións que debe impulsar a Xunta de Galicia logo da sentenza xudicial do Tribunal Superior de Xustiza respecto da súa política eólica
100782

ı 28727 (11/PNP-002508)
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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana e 18 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para garantir o cumprimento da normativa ambiental
100789

ı 28741 (11/PNP-002509)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana e 18 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para remitir á Cámara a información
sobre a sanción imposta a unha profesional do Servizo de Urxencias do Centro Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
100795

100742
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ı 28825 (11/PNP-002512)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana e 18 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego respecto das condición laborais das
persoas contratadas polas empresas concesionarias no servizo de transporte público de Galicia
100800

Admisión a trámite e publicación

ı 27787 (11/PNP-002452)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa cooﬁcialidade do galego en Asturias
100806

ı 27793 (11/PNP-002453)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto da cobertura das demandas
do Instituto de Ensinanza Secundaria Alfredo Brañas, de Carballo
100809

ı 27802 (11/PNP-002454)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Iglesias, María do Carme e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto da situación laboral do persoal do centro especial de emprego Ilunion Servicios Industriales
100812

ı 27809 (11/PNP-002455)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre o seguimento do acordo parlamentario para demandar do Goberno central a rectiﬁcación
da modiﬁcación de horarios do tren Avant A Coruña-Ourense e a recuperación de liñas suprimidas
100817

ı 27865 (11/PNP-002457)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para remitir a documentación respecto
do requirimendo enviado ao Goberno central en relación cos fondos europeos
100822
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ı 27915 (11/PNP-002458)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego respecto da creación dun centro de
ensino secundario para a zona rural de Culleredo
100825

ı 27919 (11/PNP-002459)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

100743
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Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno do Estado para garantir os dereitos lingüísticos
dos galegos que cursen estudos na Universidade Nacional de Educación a Distancia
100827

ı 27927 (11/PNP-002460)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Freire Vázquez, María Begoña e 8 máis
Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España para que evite que a Sareb desaloxe
os inquilinos que residen actualmente en vivendas da súa propiedade e que están ao corrente dos
pagamentos de alugueiro
100831

ı 27935 (11/PNP-002461)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para tratar de optimizar a oferta académica de grao e máster e completar o mapa de titulacións do Sistema universitario de Galicia
100834

ı 27945 (11/PNP-002462)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para impulsar o traballo do Consello
Galego de Convivencia
100837

ı 27950 (11/PNP-002463)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para impulsar unha estratexia de
competitividade industrial
100840

ı 27956 (11/PNP-002464)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto dos horarios dos autobuses
interurbanos de Verín e A Gudiña para que sexan compatibles cos horarios dos trens de alta velocidade
100843
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ı 27964 (11/PNP-002465)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para apoiar a reforma laboral 100846

ı 27972 (11/PNP-002466)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 4 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para que as corporacións locais sexan
beneﬁciarias do Programa de primeira experiencia profesional
100850

100744
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ı 28028 (11/PNP-002468)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para a universalización do servizo de
atención telefónica á cidadanía a través do número 012
100854

ı 28036 (11/PNP-002469)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Castro García, Daniel e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto da creación dun plan industrial para A Mariña
100857

ı 28060 (11/PNP-002470)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para reforzar a calidade asistencial sanitaria no Centro Hospitalario Universitario da Coruña e na atención primaria da comarca da Coruña
100860

ı 28077 (11/PNP-002471)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Torrado Quintela, Julio
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para repoñer os profesionais de atención primaria que ten asignados o Centro de Saúde de Viveiro
100865

ı 28080 (11/PNP-002472)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto das axudas ás asociacións
profesionais agrarias convocadas para o 2021
100868

ı 28085

(11/PNP-002473)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Carreira Pazos, Iria e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto da ausencia de pediatría a
tempo completo no Centro de Saúde de Galeras, en Santiago de Compostela
100872
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ı 28136 (11/PNP-002474)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto da constitución dunha mesa
de traballo para valorar o impacto do aumento dos prezos na economía galega
100875

ı 28199 (11/PNP-002475)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e 6 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno español en relación coa alta
velocidade
100879

100745
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ı 28209 (11/PNP-002476)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto da dotación orzamentaria
para o centro Intecmar
100882

ı 28215 (11/PNP-002477)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para regular a ﬁgura dos xestores de
rehabilitación
100884

ı 28223 (11/PNP-002478)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Carreira Pazos, Iria e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto do conﬂito existente no servizo de Otorrinolaringoloxía do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
100886

ı 28230 (11/PNP-002479)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para apoiar a continuidade dos premios Vicente Risco de Creación Literaria e Cidade de Ourense de Poesía
100889

ı 28237 (11/PNP-002480)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e 39 máis
Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno español para que concrete a planiﬁcación que
ten prevista para a adecuación dos anchos de vía ferroviaria existentes no interior de Galicia
100892

ı 28238 (11/PNP-002481)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para incrementar o orzamento do
programa para impulsar a innovación nas pequenas e medianas industrias
100897
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ı 28282 (11/PNP-002482)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 3 máis
Sobre a demanda a Xunta de Galicia ao Goberno central respecto da regulación por lei do dereito
ao acceso da poboación á enerxía
100900

ı 28296 (11/PNP-002483)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e Bará Torres, Xosé Luís

100746
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto da avaliación de impacto
ambiental do conxunto da actividade extractiva de San Finx, no concello de Lousame
100905

ı 28314 (11/PNP-002484)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para deseñar e orzar un plan de urxencia de recuperación das augas e das terras de cultivo da comarca da Limia e doutras que se atopen en semellante situación
100910

ı 28323 (11/PNP-002485)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Francisco Rivera, Juan Carlos
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para acadar a execución da totalidade
dos fondos recibidos pola Xunta de Galicia do Estado para atender ás persoas traballadoras afectadas polas medidas adoitadas para evitar a propagación do virus da covid-19
100916

ı 28367 (11/PNP-002486)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Torrado Quintela, Julio
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para cumprir o acordo parlamentario
de estender o servizo de hospitalización a domicilio ao concello de Rianxo
100921

ı 28371 (11/PNP-002487)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto das negociacións do convenio
da conserva
100922

ı 28375 (11/PNP-002488)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Pardo López, Adrián e 7 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para continuar fomentando os plans
para a incorporación dos mozos e mozas ás actividades agrogandeiras
100928
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ı 28379 (11/PNP-002489)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para permitir de forma inmediata e
extraordinariamente a regularización dos aproveitamentos lúdicos preexistentes de augas termais
100931

ı 28386 (11/PNP-002490)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para cubrir a praza de pedagoxía terapéutica no instituto de ensino secundario María Casares de Oleiros
100935

100747
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ı 28396 (11/PNP-002491)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para impulsar a participación pública
en beneﬁcios do sector eólico
100939

ı 28413 (11/PNP-002492)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno do Estado da modiﬁcación do artigo 80 da Lei
35/2006, do 28 de novembro, do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
100944

ı 28421 (11/PNP-002493)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Candia López, María Elena e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para emprender actuacións que permitan potenciar a innovación no medio rural de Galicia así como a transferencia de coñecemento
100947

ı 28423 (11/PNP-002494)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Candia López, María Elena e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para que continúe afondando na promoción da calidade alimentaria galega
100950

ı 28426 (11/PNP-002495)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para dotar de seguridade viaria a AC305 no lugar de Cimadevila, no concello de Boiro
100953

ı 28443 (11/PNP-002496)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para modiﬁcar a Orde do 15 de xullo
de 2011 pola que se regula o permiso de explotación para o marisqueo a pé
100956
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ı 28508 (11/PNP-002498)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España para que tome unha decisión para
deﬁnir e determinar as cotas de comercialización do marraxo para 2022
100959

ı 28510 (11/PNP-002499)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis

100748
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Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España para que inicie o proceso de revisión
dos coeﬁcientes redutores dos traballadores e traballadoras do mar, adecuándoos ás circunstancias
actuais da frota e da actividade marítimo-pesqueira, marisqueira e acuícola
100962

ı 28512 (11/PNP-002500)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España para aplicar un imposto do valor engadido súperreducido aos produtos do mar
100966

ı 28552 (11/PNP-002501)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto da execución orzamentaria
dos programas destinados ao acceso á vivenda
100969

ı 28563 (11/PNP-002502)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e Castro Rey, Paloma
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos gastos no exterior de
Galicia que non teñan a clara ﬁnalidade de atender aos obxectivos económicos, culturais e asistenciais da acción galega exterior
100972

ı 28567 (11/PNP-002503)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto do informe de avaliación do
Plan Rehavita Plan galego de rehabilitación, alugueiro e mellora de acceso á vivenda 2015-2020
100975

1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
1.3.6.2.1. Proposicións presentadas

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

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

ı 28624 (11/PNC-002603)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre as actuacións que debe impulsar a Xunta de Galicia logo da sentenza xudicial do Tribunal
Superior de Xustiza respecto da súa política eólica
100977

ı 28728 (11/PNC-002604)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para garantir o cumprimento da normativa ambiental
100983

100749
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ı 28742 (11/PNC-002605)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Carreira Pazos, Iria e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para remitir á Cámara a información
sobre a sanción imposta a unha profesional do Servizo de Urxencias do Centro Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
100987

ı 28824 (11/PNC-002608)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego respecto das condición laborais das
persoas contratadas polas empresas concesionarias no servizo de transporte público de Galicia
100990

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

ı 27788 (11/PNC-002546)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa cooﬁcialidade do galego en Asturias
100994

ı 27794 (11/PNC-002547)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto da cobertura das demandas
do Instituto de Ensinanza Secundaria Alfredo Brañas, de Carballo
100997

ı 27803 (11/PNC-002548)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Iglesias, María do Carme e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto da situación laboral do persoal do centro especial de emprego Ilunion Servicios Industriales
101000
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ı 27810 (11/PNC-002549)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno central respecto do acordo parlamentario para
demandar do Goberno central a rectiﬁcación da modiﬁcación de horarios do tren Avant A Coruña101006
Ourense e a recuperación de liñas suprimidas

ı 27866 (11/PNC-002551)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para remitir a documentación respectodo requirimento enviado ao Goberno central en relación cos fondos europeos
101010

100750
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27914 (11/PNC-002552)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego respecto da creación dun centro de
ensino secundario para a zona rural de Culleredo
101013

ı 27920 (11/PNC-002553)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Castro García, Daniel e 2 máis
Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno do Estado para garantir os dereitos lingüísticos
dos galegos que cursen estudos na Universidade Nacional de Educación a Distancia
101015

ı 27926 (11/PNC-002554)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Freire Vázquez, María Begoña e 8 máis
Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España para que evite que a Sareb desaloxe
os inquilinos que residen actualmente en vivendas da súa propiedade e que están ao corrente dos
pagamentos de alugueiro
101019

ı 27936 (11/PNC-002555)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para tratar de optimizar a oferta académica de grao e máster e completar o mapa de titulacións do Sistema universitario de Galicia
101022

ı 27946 (11/PNC-002556)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para impulsar o traballo do Consello
Galego de Convivencia
101025

ı 27951 (11/PNC-002557)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para impulsar unha estratexia de
competitividade industrial
101028
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ı 27957 (11/PNC-002558)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto dos horarios dos autobuses
interurbanos de Verín e A Gudiña para que sexan compatibles cos horarios dos trens de alta velocidade
101031

ı 27958 (11/PNC-002559)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Francisco Rivera, Juan Carlos e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto dos horarios dos autobuses
interurbanos de Verín e A Gudiña para que sexan compatibles cos horarios dos trens de alta velocidade
101035

ı 27965 (11/PNC-002560)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para apoiar a reforma laboral
101038

ı 27973 (11/PNC-002561)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 4 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para que as corporacións locais sexan
beneﬁciarias do Programa de primeira experiencia profesional
101042

ı 28027 (11/PNC-002563)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para a universalización do servizo de
atención telefónica á cidadanía a través do número 012
101046

ı 28035 (11/PNC-002564)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Castro García, Daniel e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto da creación dun plan industrial para A Mariña
101049

ı 28059 (11/PNC-002565)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para reforzar a calidade asistencial
sanitaria no Centro Hospitalario Universitario da Coruña e na atención primaria da comarca da Coruña
101052
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ı 28076 (11/PNC-002566)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Torrado Quintela, Julio
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para repoñer os profesionais de atención primaria que ten asignados o Centro de Saúde de Viveiro
101057

ı 28078 (11/PNC-002567)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto das axudas ás asociacións
profesionais agrarias convocadas para o 2021
101060
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ı 28086 (11/PNC-002568)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Carreira Pazos, Iria e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto da ausencia de pediatría a
tempo completo no Centro de Saúde de Galeras, en Santiago de Compostela
101064

ı 28135 (11/PNC-002569)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto da constitución dunha mesa
de traballo para valorar o impacto do aumento dos prezos na economía galega
101067

ı 28200 (11/PNC-002570)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e 6 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno español en relación coa alta
velocidade
101071

ı 28210 (11/PNC-002571)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto da dotación orzamentaria
para o centro Intecmar
101074

ı 28216 (11/PNC-002572)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para regular a ﬁgura dos xestores de
rehabilitación
101076

ı 28224 (11/PNC-002573)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Carreira Pazos, Iria e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto do conflito existente no
servizo de Otorrinolaringoloxía do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
101078
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ı 28231 (11/PNC-002574)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para apoiar a continuidade dos premios Vicente Risco de Creación Literaria e Cidade de Ourense de Poesía
101081

ı 28236 (11/PNC-002575)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e 6 máis
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Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno español para que concrete a planificación
que ten prevista para a adecuación dos anchos de vía ferroviaria existentes no interior de Galicia
101084

ı 28239 (11/PNC-002576)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para incrementar o orzamento do
programa para impulsar a innovación nas pequenas e medianas industrias
101087

ı 28283 (11/PNC-002577)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 3 máis
Sobre a demanda a Xunta de Galicia ao Goberno central respecto da regulación por lei do dereito
ao acceso da poboación á enerxía
101090

ı 28295 (11/PNC-002578)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto da avaliación de impacto
ambiental do conxunto da actividade extractiva de San Finx, no concello de Lousame
101095

ı 28313 (11/PNC-002579)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para deseñar e orzar un plan de urxencia de recuperación das augas e das terras de cultivo da comarca da Limia e doutras que se atopen en semellante situación
101100

ı 28321 (11/PNC-002580)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Francisco Rivera, Juan Carlos
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para acadar a execución da totalidade
dos fondos recibidos pola Xunta de Galicia do Estado para atender ás persoas traballadoras afectadas polas medidas adoitadas para evitar a propagación do virus da covid-19
101106
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ı 28322 (11/PNC-002581)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para acadar a execución da totalidade
dos fondos recibidos pola Xunta de Galicia do Estado para atender ás persoas traballadoras afectadas polas medidas adoitadas para evitar a propagación do virus da covid-19
101111

ı 28364 (11/PNC-002582)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Torrado Quintela, Julio
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para cumprir o acordo parlamentario
de estender o servizo de hospitalización a domicilio ao concello de Rianxo
101116

ı 28366 (11/PNC-002583)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto das negociacións do convenio
da conserva
101117

ı 28376 (11/PNC-002584)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Pardo López, Adrián e 7 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para continuar fomentando os plans
para a incorporación dos mozos e mozas ás actividades agrogandeiras
101123

ı 28378 (11/PNC-002585)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para permitir de forma inmediata e
extraordinariamente a regularización dos aproveitamentos lúdicos preexistentes de augas termais
101126

ı 28385 (11/PNC-002586)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para cubrir a praza de pedagoxía terapéutica no instituto de ensino secundario María Casares de Oleiros
101130

ı 28395 (11/PNC-002587)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para impulsar a participación pública
en beneﬁcios do sector eólico
101134

ı 28420 (11/PNC-002588)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Candia López, María Elena e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para emprender actuacións que permitan potenciar a innovación no medio rural de Galicia así como a transferencia de coñecemento
101139
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ı 28422 (11/PNC-002589)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Candia López, María Elena e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para que continúe afondando na promoción da calidade alimentaria galega
101142

ı 28427 (11/PNC-002590)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para dotar de seguridade viaria a AC305 no lugar de Cimadevila, no concello de Boiro
101145

ı 28444 (11/PNC-002591)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para modiﬁcar a Orde do 15 de xullo
de 2011 pola que se regula o permiso de explotación para o marisqueo a pé
101148

ı 28414 (11/PNC-002592)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno do Estado da modiﬁcación do artigo 80 da Lei
35/2006, do 28 de novembro, do imposto sobre a renda das persoas físicas
101151

ı 28531 (11/PNC-002593)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 13 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para dar prioridade ao proceso de
deseño da primeira fábrica de ﬁbras téxtiles en España e reiterar ao Goberno de España a necesidade de establecer liñas de apoio no marco dos fondos europeos Next Generation
101154

ı 28507 (11/PNC-002594)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España para que tome unha decisión para
deﬁnir e determinar as cotas de comercialización do marraxo para 2022
101157

ı 28509 (11/PNC-002595)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España para que inicie o proceso de revisión dos coeficientes redutores dos traballadores e traballadoras do mar, adecuando os mesmos as circunstancias actuais da frota e da actividade marítimo-pesqueira, marisqueira e
acuícola
101160
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ı 28511 (11/PNC-002596)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España para aplicar un imposto do valor engadido superreducido aos produtos do mar
101164

ı 28553 (11/PNC-002597)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e 2 máis
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto da execución orzamentaria
dos programas destinados ao acceso á vivenda
101167

ı 28561 (11/PNC-002598)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e Castro Rey, Paloma
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos gastos no exterior de
Galicia que non teñan a clara ﬁnalidade de atender aos obxectivos económicos, culturais e asistenciais da acción galega exterior
101170

ı 28568 (11/PNC-002599)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto do informe de avaliación do
Plan Rehavita Plan galego de rehabilitación, alugueiro e mellora de acceso á vivenda 2015-2020
101172

Admisión da corrección e publicación

ı 26313 - 28629 (11/PNC-002474)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para mellorar a ciberseguridade
101175

2. Elección e composición do Parlamento, réxime e goberno interior,
organización e funcionamento
2.2. Composición do Parlamento e dos seus órganos
2.2.7. Composición das ponencias

COMISIÓN NON PERMANENTE ESPECIAL DE ESTUDO PARA ABORDAR A PROPOSTA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA DIANTE DA REFORMA DO SISTEMA DE FINANCIAMENTO

ı Designación da ponencia

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

ı Corrección de erros no Acordo da Mesa do Parlamento, do 18 de xaneiro de 2022, de concesión
de bolsas para a formación práctica no Parlamento de Galicia
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1. Procedementos parlamentarios

1.1. Procedementos de natureza normativa

1.1.2. Propostas de normas
1.1.2.1. Proxectos e proposicións de lei
1.1.2.1.5. Proposicións de lei de iniciativa popular

Acordo da Mesa do Parlamento, do 24 de xaneiro de 2022, polo que se admite a trámite
a Proposición de lei, de iniciativa lexislativa popular, de montes veciñais en man común,
e se declara constituída a comisión promotora
A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 24 de xaneiro de 2022, adoptou o seguinte acordo:
Admisión a trámite e constitución da comisión promotora
- 27854 (11/PPLI-000003)
Proposición de lei, de iniciativa lexislativa popular, de montes veciñais en man común
A Mesa adopta o seguinte acordo:
1º. Admitir a trámite a Proposición de lei, de iniciativa lexislativa popular, de montes veciñais en
man común.
2º. Declarar constituída a comisión promotora, na que ﬁgura a persoa que a representará para os
efectos de comunicacións.
3º. Notiﬁcar este acordo á comisión promotora e mais á Xunta Electoral de Galicia, para os efectos
previstos nos artigos 7 e 8 da Lei 7/2015, do 7 de agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no Parlamento de Galicia.
4º. Dispoñer a publicación deste acordo no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia.
Santiago de Compostela, 25 de xaneiro de 2022
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 24 de xaneiro de 2022, adoptou os seguintes acordos:
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1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.1. Proposicións non de lei en Pleno
1.3.6.1.1. Proposicións presentadas

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia e publicación
- 28529 (11/PNP-002497)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
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Núñez Feijóo, Alberto e 41 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para dar prioridade ao proceso de
deseño da primeira fábrica de ﬁbras téxtiles en España e reiterar ao Goberno de España a necesidade de establecer liñas de apoio no marco dos fondos europeos Next Generation
- 28623 (11/PNP-002507)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana e 18 máis
Sobre as actuacións que debe impulsar a Xunta de Galicia logo da sentenza xudicial do Tribunal
Superior de Xustiza respecto da súa política eólica
- 28727 (11/PNP-002508)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana e 18 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para garantir o cumprimento da normativa ambiental
- 28741 (11/PNP-002509)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana e 18 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para remitir á Cámara a información
sobre a sanción imposta a unha profesional do Servizo de Urxencias do Centro Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
- 28825 (11/PNP-002512)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana e 18 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego respecto das condición laborais das
persoas contratadas polas empresas concesionarias no servizo de transporte público de Galicia

Admisión a trámite e publicación
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- 27787 (11/PNP-002452)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa cooﬁcialidade do galego en Asturias
- 27793 (11/PNP-002453)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto da cobertura das demandas
do Instituto de Ensinanza Secundaria Alfredo Brañas, de Carballo
- 27802 (11/PNP-002454)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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González Iglesias, María do Carme e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto da situación laboral do persoal do centro especial de emprego Ilunion Servicios Industriales
- 27809 (11/PNP-002455)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre o seguimento do acordo parlamentario para demandar do Goberno central a rectiﬁcación
da modiﬁcación de horarios do tren Avant A Coruña-Ourense e a recuperación de liñas suprimidas
- 27865 (11/PNP-002457)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para remitir a documentación respecto
do requirimendo enviado ao Goberno central en relación cos fondos europeos
- 27915 (11/PNP-002458)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego respecto da creación dun centro de
ensino secundario para a zona rural de Culleredo
- 27919 (11/PNP-002459)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno do Estado para garantir os dereitos lingüísticos
dos galegos que cursen estudos na Universidade Nacional de Educación a Distancia
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- 27927 (11/PNP-002460)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Freire Vázquez, María Begoña e 8 máis
Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España para que evite que a Sareb desaloxe
os inquilinos que residen actualmente en vivendas da súa propiedade e que están ao corrente dos
pagamentos de alugueiro
- 27935 (11/PNP-002461)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para tratar de optimizar a oferta académica de grao e máster e completar o mapa de titulacións do Sistema universitario de Galicia
- 27945 (11/PNP-002462)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para impulsar o traballo do Consello
Galego de Convivencia
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- 27950 (11/PNP-002463)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para impulsar unha estratexia de
competitividade industrial
- 27956 (11/PNP-002464)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto dos horarios dos autobuses interurbanos de Verín e A Gudiña para que sexan compatibles cos horarios dos trens de alta velocidade
- 27964 (11/PNP-002465)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para apoiar a reforma laboral
- 27972 (11/PNP-002466)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 4 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para que as corporacións locais sexan
beneﬁciarias do Programa de primeira experiencia profesional
- 28028 (11/PNP-002468)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para a universalización do servizo de
atención telefónica á cidadanía a través do número 012
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- 28036 (11/PNP-002469)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Castro García, Daniel e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto da creación dun plan industrial para A Mariña
- 28060 (11/PNP-002470)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para reforzar a calidade asistencial sanitaria no Centro Hospitalario Universitario da Coruña e na atención primaria da comarca da Coruña
- 28077 (11/PNP-002471)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Torrado Quintela, Julio
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para repoñer os profesionais de atención primaria que ten asignados o Centro de Saúde de Viveiro
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- 28080 (11/PNP-002472)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto das axudas ás asociacións
profesionais agrarias convocadas para o 2021
- 28085 (11/PNP-002473)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Carreira Pazos, Iria e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto da ausencia de pediatría a
tempo completo no Centro de Saúde de Galeras, en Santiago de Compostela
- 28136 (11/PNP-002474)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto da constitución dunha mesa
de traballo para valorar o impacto do aumento dos prezos na economía galega
- 28199 (11/PNP-002475)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e 6 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno español en relación coa alta
velocidade
- 28209 (11/PNP-002476)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto da dotación orzamentaria
para o centro Intecmar

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

- 28215 (11/PNP-002477)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para regular a ﬁgura dos xestores de
rehabilitación
- 28223 (11/PNP-002478)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Carreira Pazos, Iria e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto do conﬂito existente no servizo de Otorrinolaringoloxía do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
- 28230 (11/PNP-002479)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis

100762

XI lexislatura. Número 264. 26 de xaneiro de 2022

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para apoiar a continuidade dos premios Vicente Risco de Creación Literaria e Cidade de Ourense de Poesía
- 28237 (11/PNP-002480)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e 39 máis
Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno español para que concrete a planiﬁcación que
ten prevista para a adecuación dos anchos de vía ferroviaria existentes no interior de Galicia
- 28238 (11/PNP-002481)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para incrementar o orzamento do
programa para impulsar a innovación nas pequenas e medianas industrias
- 28282 (11/PNP-002482)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 3 máis
Sobre a demanda a Xunta de Galicia ao Goberno central respecto da regulación por lei do dereito
ao acceso da poboación á enerxía
- 28296 (11/PNP-002483)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto da avaliación de impacto
ambiental do conxunto da actividade extractiva de San Finx, no concello de Lousame

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

- 28314 (11/PNP-002484)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para deseñar e orzar un plan de urxencia de recuperación das augas e das terras de cultivo da comarca da Limia e doutras que se atopen en semellante situación
- 28323 (11/PNP-002485)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Francisco Rivera, Juan Carlos
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para acadar a execución da totalidade
dos fondos recibidos pola Xunta de Galicia do Estado para atender ás persoas traballadoras afectadas polas medidas adoitadas para evitar a propagación do virus da covid-19
- 28367 (11/PNP-002486)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Torrado Quintela, Julio
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para cumprir o acordo parlamentario
de estender o servizo de hospitalización a domicilio ao concello de Rianxo
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- 28371 (11/PNP-002487)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto das negociacións do convenio
da conserva
- 28375 (11/PNP-002488)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Pardo López, Adrián e 7 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para continuar fomentando os plans
para a incorporación dos mozos e mozas ás actividades agrogandeiras
- 28379 (11/PNP-002489)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para permitir de forma inmediata e
extraordinariamente a regularización dos aproveitamentos lúdicos preexistentes de augas termais
- 28386 (11/PNP-002490)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para cubrir a praza de pedagoxía terapéutica no instituto de ensino secundario María Casares de Oleiros
- 28396 (11/PNP-002491)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para impulsar a participación pública
en beneﬁcios do sector eólico

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

- 28413 (11/PNP-002492)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno do Estado da modiﬁcación do artigo 80 da Lei
35/2006, do 28 de novembro, do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
- 28421 (11/PNP-002493)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Candia López, María Elena e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para emprender actuacións que
permitan potenciar a innovación no medio rural de Galicia así como a transferencia de coñecemento
- 28423 (11/PNP-002494)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Candia López, María Elena e 6 máis
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para que continúe afondando na promoción da calidade alimentaria galega
- 28426 (11/PNP-002495)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para dotar de seguridade viaria a AC305 no lugar de Cimadevila, no concello de Boiro
- 28443 (11/PNP-002496)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para modiﬁcar a Orde do 15 de xullo
de 2011 pola que se regula o permiso de explotación para o marisqueo a pé
- 28508 (11/PNP-002498)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España para que tome unha decisión para
deﬁnir e determinar as cotas de comercialización do marraxo para 2022
- 28510 (11/PNP-002499)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España para que inicie o proceso de revisión
dos coeﬁcientes redutores dos traballadores e traballadoras do mar, adecuándoos ás circunstancias
actuais da frota e da actividade marítimo-pesqueira, marisqueira e acuícola
- 28512 (11/PNP-002500)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España para aplicar un imposto do valor engadido súperreducido aos produtos do mar

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

- 28552 (11/PNP-002501)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto da execución orzamentaria
dos programas destinados ao acceso á vivenda
- 28563 (11/PNP-002502)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e Castro Rey, Paloma
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos gastos no exterior de
Galicia que non teñan a clara ﬁnalidade de atender aos obxectivos económicos, culturais e asistenciais da acción galega exterior
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- 28567 (11/PNP-002503)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto do informe de avaliación do
Plan Rehavita Plan galego de rehabilitación, alugueiro e mellora de acceso á vivenda 2015-2020

1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
1.3.6.2.1. Proposicións presentadas

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia, asignación a comisión e publicación
- 28624 (11/PNC-002603)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre as actuacións que debe impulsar a Xunta de Galicia logo da sentenza xudicial do Tribunal
Superior de Xustiza respecto da súa política eólica
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 28728 (11/PNC-002604)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para garantir o cumprimento da normativa ambiental
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

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

- 28742 (11/PNC-002605)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Carreira Pazos, Iria e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para remitir á Cámara a información
sobre a sanción imposta a unha profesional do Servizo de Urxencias do Centro Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 28824 (11/PNC-002608)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego respecto das condición laborais das
persoas contratadas polas empresas concesionarias no servizo de transporte público de Galicia
Comisión 4ª, Educación e Cultura

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación
- 27788 (11/PNC-002546)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa cooﬁcialidade do galego en Asturias
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 27794 (11/PNC-002547)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto da cobertura das demandas
do Instituto de Ensinanza Secundaria Alfredo Brañas, de Carballo
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 27803 (11/PNC-002548)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Iglesias, María do Carme e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto da situación laboral do persoal do centro especial de emprego Ilunion Servicios Industriales
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 27810 (11/PNC-002549)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno central respecto do acordo parlamentario para
demandar do Goberno central a rectiﬁcación da modiﬁcación de horarios do tren Avant A CoruñaOurense e a recuperación de liñas suprimidas
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 27866 (11/PNC-002551)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para remitir a documentación respecto
do requirimento enviado ao Goberno central en relación cos fondos europeos
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

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

- 27914 (11/PNC-002552)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego respecto da creación dun centro de
ensino secundario para a zona rural de Culleredo
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 27920 (11/PNC-002553)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Castro García, Daniel e 2 máis
Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno do Estado para garantir os dereitos lingüísticos
dos galegos que cursen estudos na Universidade Nacional de Educación a Distancia
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 27926 (11/PNC-002554)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Freire Vázquez, María Begoña e 8 máis
Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España para que evite que a Sareb desaloxe
os inquilinos que residen actualmente en vivendas da súa propiedade e que están ao corrente dos
pagamentos de alugueiro
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 27936 (11/PNC-002555)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para tratar de optimizar a oferta académica de grao e máster e completar o mapa de titulacións do Sistema universitario de Galicia
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 27946 (11/PNC-002556)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para impulsar o traballo do Consello
Galego de Convivencia
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 27951 (11/PNC-002557)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para impulsar unha estratexia de
competitividade industrial
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

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

- 27957 (11/PNC-002558)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto dos horarios dos autobuses
interurbanos de Verín e A Gudiña para que sexan compatibles cos horarios dos trens de alta velocidade
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 27958 (11/PNC-002559)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto dos horarios dos autobuses interurbanos de Verín e A Gudiña para que sexan compatibles cos horarios dos trens de alta velocidade
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 27965 (11/PNC-002560)28540
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para apoiar a reforma laboral
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 27973 (11/PNC-002561)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 4 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para que as corporacións locais sexan
beneﬁciarias do Programa de primeira experiencia profesional
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 28027 (11/PNC-002563)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para a universalización do servizo de
atención telefónica á cidadanía a través do número 012
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 28035 (11/PNC-002564)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Castro García, Daniel e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto da creación dun plan industrial para A Mariña
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 28059 (11/PNC-002565)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para reforzar a calidade asistencial
sanitaria no Centro Hospitalario Universitario da Coruña e na atención primaria da comarca da Coruña
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

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

- 28076 (11/PNC-002566)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Torrado Quintela, Julio
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para repoñer os profesionais de atención primaria que ten asignados o Centro de Saúde de Viveiro
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 28078 (11/PNC-002567)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto das axudas ás asociacións
profesionais agrarias convocadas para o 2021
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
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- 28086 (11/PNC-002568)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Carreira Pazos, Iria e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto da ausencia de pediatría a
tempo completo no Centro de Saúde de Galeras, en Santiago de Compostela
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 28135 (11/PNC-002569)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto da constitución dunha mesa
de traballo para valorar o impacto do aumento dos prezos na economía galega
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 28200 (11/PNC-002570)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e 6 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno español en relación coa alta
velocidade
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 28210 (11/PNC-002571)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto da dotación orzamentaria
para o centro Intecmar
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

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

- 28216 (11/PNC-002572)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para regular a ﬁgura dos xestores de
rehabilitación
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 28224 (11/PNC-002573)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Carreira Pazos, Iria e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto do conﬂito existente no servizo de Otorrinolaringoloxía do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 28231 (11/PNC-002574)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis

100770

XI lexislatura. Número 264. 26 de xaneiro de 2022

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para apoiar a continuidade dos premios Vicente Risco de Creación Literaria e Cidade de Ourense de Poesía
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28236 (11/PNC-002575)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e 6 máis
Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno español para que concrete a planificación que
ten prevista para a adecuación dos anchos de vía ferroviaria existentes no interior de Galicia
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 28239 (11/PNC-002576)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para incrementar o orzamento do
programa para impulsar a innovación nas pequenas e medianas industrias
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 28283 (11/PNC-002577)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 3 máis
Sobre a demanda a Xunta de Galicia ao Goberno central respecto da regulación por lei do dereito
ao acceso da poboación á enerxía
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 28295 (11/PNC-002578)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto da avaliación de impacto
ambiental do conxunto da actividade extractiva de San Finx, no concello de Lousame
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

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

- 28313 (11/PNC-002579)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para deseñar e orzar un plan de urxencia de recuperación das augas e das terras de cultivo da comarca da Limia e doutras que se atopen en semellante situación
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 28321 (11/PNC-002580)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Francisco Rivera, Juan Carlos

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para acadar a execución da totalidade
dos fondos recibidos pola Xunta de Galicia do Estado para atender ás persoas traballadoras afectadas polas medidas adoitadas para evitar a propagación do virus da covid-19
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
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- 28322 (11/PNC-002581)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para acadar a execución da totalidade
dos fondos recibidos pola Xunta de Galicia do Estado para atender ás persoas traballadoras afectadas polas medidas adoitadas para evitar a propagación do virus da covid-19
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 28364 (11/PNC-002582)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Torrado Quintela, Julio
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para cumprir o acordo parlamentario
de estender o servizo de hospitalización a domicilio ao concello de Rianxo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 28366 (11/PNC-002583)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto das negociacións do convenio
da conserva
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 28376 (11/PNC-002584)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Pardo López, Adrián e 7 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para continuar fomentando os plans
para a incorporación dos mozos e mozas ás actividades agrogandeiras
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
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- 28378 (11/PNC-002585)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para permitir de forma inmediata e
extraordinariamente a regularización dos aproveitamentos lúdicos preexistentes de augas termais
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 28385 (11/PNC-002586)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para cubrir a praza de pedagoxía terapéutica no instituto de ensino secundario María Casares de Oleiros
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28395 (11/PNC-002587)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para impulsar a participación pública
en beneﬁcios do sector eólico
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 28420 (11/PNC-002588)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Candia López, María Elena e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para emprender actuacións que permitan potenciar a innovación no medio rural de Galicia así como a transferencia de coñecemento
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 28422 (11/PNC-002589)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Candia López, María Elena e 6 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para que continúe afondando na promoción da calidade alimentaria galega
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 28427 (11/PNC-002590)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para dotar de seguridade viaria a AC305 no lugar de Cimadevila, no concello de Boiro
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 28444 (11/PNC-002591)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para modiﬁcar a Orde do 15 de xullo
de 2011 pola que se regula o permiso de explotación para o marisqueo a pé
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
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- 28414 (11/PNC-002592)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno do Estado da modiﬁcación do artigo 80 da Lei
35/2006, do 28 de novembro, do imposto sobre a renda das persoas físicas
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 28531 (11/PNC-002593)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 13 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para dar prioridade ao proceso de
deseño da primeira fábrica de ﬁbras téxtiles en España e reiterar ao Goberno de España a necesidade de establecer liñas de apoio no marco dos fondos europeos Next Generation
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
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- 28507 (11/PNC-002594)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España para que tome unha decisión para
deﬁnir e determinar as cotas de comercialización do marraxo para 2022
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 28509 (11/PNC-002595)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España para que inicie o proceso de revisión dos coeficientes redutores dos traballadores e traballadoras do mar, adecuando os mesmos as circunstancias actuais da frota e da actividade marítimo-pesqueira, marisqueira e
acuícola
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 28511 (11/PNC-002596)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España para aplicar un imposto do valor engadido superreducido aos produtos do mar
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 28553 (11/PNC-002597)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto da execución orzamentaria
dos programas destinados ao acceso á vivenda
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 28561 (11/PNC-002598)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e Castro Rey, Paloma
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos gastos no exterior de
Galicia que non teñan a clara ﬁnalidade de atender aos obxectivos económicos, culturais e asistenciais da acción galega exterior
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 28568 (11/PNC-002599)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto do informe de avaliación
do Plan Rehavita Plan galego de rehabilitación, alugueiro e mellora de acceso á vivenda 20152020
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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Admisión da corrección e publicación
- 26313 (11/PNC-002474)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para mellorar a ciberseguridade
BOPG nº 250, do 03.01.2022
A Mesa admite a corrección e acorda a reasignación, solicitada no doc. núm. 28629, á Comisión 6ª,
Insdustria, Enerxía, Comercio e Turismo.
Santiago de Compostela, 25 de xaneiro de 2022
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

2. Elección e composición do Parlamento, réxime e goberno interior,
organización e funcionamento
2.2. Composición do Parlamento e dos seus órganos
2.2.7. Composición das ponencias

COMISIÓN NON PERMANENTE ESPECIAL DE ESTUDO PARA ABORDAR
DE GALICIA DIANTE DA REFORMA DO SISTEMA DE FINANCIAMENTO

A PROPOSTA DA

COMUNIDADE AUTÓNOMA

Designación da Ponencia

A Comisión non permanente especial de estudo para abordar a proposta da Comunidade Autónoma de Galicia diante da reforma do sistema de ﬁnanciamento, na súa sesión do día 19 de xaneiro
de 2022, adoptou o seguinte acordo:
Designación da Ponencia
- 24746 (11/SCNP-000006)
― G. P. Popular de Galicia (P):
Pedro Puy Fraga (titular)
María Guadalupe Murillo Solís (suplente)
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― G. P. do Bloque Nacionalista Galego (BNG):
Noa Presas Bergantiños (titular)
Ana Belén Pontón Mondelo (suplente)
― G. P. dos Socialistas de Galicia (S):
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo (titular)
Juan Carlos Francisco Rivera (suplente)
Santiago de Compostela, 21 de xaneiro de 2022
María Montserrat Prado Cores
Vicepresidenta 2ª
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4. Informacións e correccións de erros
4.2. Correccións de erros

Corrección de erros no Acordo da Mesa do Parlamento, do 18 de xaneiro de 2022, de concesión de bolsas para a formación práctica no Parlamento de Galicia
Advertido un erro na publicación do Acordo da Mesa do Parlamento de Galicia do 18 de xaneiro de
2022 relativo á concesión de bolsas para a formación práctica no Parlamento de Galicia , publicado
no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia número 261, do 21 de xaneiro de 2022, cómpre facer a
seguinte corrección:
Onde di:
LISTAS DE SUPLENTES

Debe dicir:
LISTAS DE SUPLENTES

Bolsas en publicacións
1. García Díaz, Noelia
2. Bará Louro, María
3. Cochón Falcón, Alba
4. Gil Rodríguez, Laura
5. Goris García, Xoán Carlos
6. Cornide Díaz, Borja
7. Vieites Peiteado, Rebeca
8. Guisantes Alonso, Miguel
9. Rebolo Magariños, David

Bolsas en publicacións
18,690
17,460
15,650
15,000
14,150
13,450
12,690
12,100
11,720

1. García Díaz, Noelia
2. Bará Louro, María
3. Cochón Falcón, Alba
4. Gil Rodríguez, Laura
5. Goris García, Xoán Carlos
6. Cornide Díaz, Borja
7. Vieites Peiteado, Rebeca
8. Guisantes Alonso, Miguel
9. Rebolo Magariños, David

15,650
15,000
14,150
13,450
12,690
12,100
11,720
11,670
10,870
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Santiago de Compostela, 25 de xaneiro de 2022
Xosé Antón Sarmiento Méndez
Letrado oﬁcial maior
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Á Mesa do Parlamento
Os Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz e a
iniciativa dos seus deputados Alberto Nuñez Feijóo, Pedro Puy Fraga,
Alfonso Rueda Valenzuela, Francisco Conde López, Miguel Santalices
Vieira, Diego Calvo Pouso, Corina Porro Martinez, Encarnación Amigo
Díaz, Raquel Arias Rodríguez, José Antonio Armanda Pérez, José
Manuel Balseiro Orol, Belén Cachafeiro Anta, Elena Candia López,
Ramón Carballo Páez, Marisol Díaz Mouteira, Teresa Egerique
Mosquera, José Luis Ferro Iglesias, Begoña Freire Vázquez, Ana
Belén García Vidal, Carlos Gómez Salgado, Rosalía López Sánchez,
Rubén Lorenzo Gómez, Guadalupe Murillo Solís, Marta Nóvoa
Iglesias, Adrián Pardo López, Alberto Pazos Couñago, Noelia Pérez
López, Carmen Pomar Tojo, Paula Prado del Río, Miguel Prado
Patiño, José Manuel Rey Varela, Ovidio Rodeiro Tato, Mª Felisa
Rodríguez Carrera, Moisés Rodríguez Pérez, Marta Rodríguez-Vispo
Rodríguez, Manuel Santos Costa, Cristina Sanz Arias, Elena Suárez
Sarmiento, Miguel Tellado Filgueira, Sandra Vázquez Domínguez,
Daniel Vega Pérez e Borja Verea Fraiz, ao abeiro do disposto ao abeiro
do disposto nos artigos 98, 160 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa Mesa, a seguinte proposición non de lei para o seu
debate en Pleno polo trámite de urxencia.
Xustificación da urxencia
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A urxencia vén motivada pola necesidade de que o Parlamento de Galicia
tome posición canto antes sobre esta cuestión
O Mecanismo de Recuperación e Resiliencia habilitado pola Unión Europea
como resposta á crise económica xerada pola covid-19, ten como obxectivo
proporcionar a aos Estados membros os fondos necesarios para desenvolver
os investimentos e as reformas establecidos nos seus Plans de
Recuperación, Transformación e Resiliencia. Neste sentido, contempla seis
piares: (1) transición ecolóxica; (2) transformación dixital; (3) crecemento
intelixente, sostible e integrador; (4) cohesión social e territorial; (5) saúde
e resiliencia económica, social e institucional; e (6) políticas para a próxima
xeración, a infancia e a mocidade.
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Atendendo a estes principios, desde a Xunta de Galicia elaborouse unha
candidatura centrada en aproveitar esta oportunidade extraordinaria para
avanzar no modelo económico e social que estamos construíndo para
consolidar unha Galicia máis moderna, competitiva, emprendedora e
cohesionada, sobre a base da innovación e a sostibilidade. Un aposta
estratéxica de país que busca establecer sinerxías cos ámbitos empresarial e
institucional, a través da colaboración público-privada, co acento posto nas
persoas e as pemes porque deben ser as protagonistas da recuperación.
Deste xeito, no marco dos fondos europeos Next Generation, o Goberno
galego leva máis dun ano traballando no deseño dun Polo para a
Transformación de Galicia que inclúe, entre outros proxectos, o
desenvolvemento dunha fábrica de fibras téxtiles sostibles que é primordial
para o futuro da industria da moda e do sector industrial, que están
inmersos na implantación da economía circular. Un proxecto que xa conta
coa colaboración dun socio investidor quen ten asumido o desenvolvemento
do proxecto construtivo para producir atas 200.000 toneladas de fibras
sostibles ao ano, mobilizando un investimento de 800 millóns de euros e coa
capacidade de 1.500 postos de traballo directos.
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes, formulan a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
1) Dar prioridade ao proceso de deseño da primeira fábrica de fibras téxtiles
en España por ser unha gran aposta, tanto desde o punto de vista
económico e laboral, como desde o punto de vista estratéxico xa que
permitiría pechar o ciclo de produción de madeira en Galicia, así como
que propicie o seu emprazamento na provincia de Lugo, a través da súa
representación na Sociedade Impulsa.
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2) Reiterar ao Goberno de España a necesidade de establecer liñas de apoio
no marco dos fondos europeos Next Generation para o desenvolvemento
deste proxecto coa maior celeridade posible.

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022
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Asinado dixitalmente por:
Alberto Núñez Feijóo na data 20/01/2022 13:50:29
Pedro Puy Fraga na data 20/01/2022 13:51:01
Miguel Ángel Santalices Vieira na data 20/01/2022 13:51:29
Diego Calvo Pouso na data 20/01/2022 13:52:06
Alfonso Rueda Valenzuela na data 20/01/2022 13:52:28
Francisco José Conde López na data 20/01/2022 13:53:03
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 20/01/2022 13:53:13
María Elena Candia López na data 20/01/2022 13:53:26
Paula Prado del Río na data 20/01/2022 13:53:36
María Corina Porro Martínez na data 20/01/2022 13:53:52
Rodríguez Pérez, Moisés na data 20/01/2022 13:54:23
Gómez Salgado, Carlos na data 20/01/2022 13:54:36
Cachafeiro Anta, Belén na data 20/01/2022 13:54:44
Prado Patiño, Jesús Miguel na data 20/01/2022 13:54:51
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López Sánchez, Rosalía na data 20/01/2022 13:54:59
Pardo López, Adrián na data 20/01/2022 13:55:08
Freire Vázquez, María Begoña na data 20/01/2022 13:55:21
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Manuel Santos Costa na data 20/01/2022 13:55:31
María Felisa Rodríguez Carrera na data 20/01/2022 13:55:40
Ana Belén García Vidal na data 20/01/2022 13:55:49
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 20/01/2022 13:56:07
José Luis Ferro Iglesias na data 20/01/2022 13:56:17
Teresa Egerique Mosquera na data 20/01/2022 13:56:26
Rubén Lorenzo Gómez na data 20/01/2022 13:56:34
José Alberto Pazos Couñago na data 20/01/2022 13:56:43
María Sol Díaz Mouteira na data 20/01/2022 13:56:55
José Manuel Balseiro Orol na data 20/01/2022 13:57:10
Ovidio Rodeiro Tato na data 20/01/2022 13:57:23
Carmen María Pomar Tojo na data 20/01/2022 13:57:34
María Elena Suárez Sarmiento na data 20/01/2022 13:57:45
José Manuel Rey Varela na data 20/01/2022 13:57:59
Borja Verea Fraiz na data 20/01/2022 13:58:13
Cristina Sanz Arias na data 20/01/2022 13:58:36
Raquel Arias Rodríguez na data 20/01/2022 13:58:50
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Ramón Carballo Páez na data 20/01/2022 13:59:01
Sandra Vázquez Domínguez na data 20/01/2022 13:59:12
María Encarnación Amigo Díaz na data 20/01/2022 13:59:21
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Daniel Vega Pérez na data 20/01/2022 13:59:35
Marta Nóvoa Iglesias na data 20/01/2022 14:00:09
Noelia Pérez López na data 20/01/2022 14:00:22
José Antonio Armada Pérez na data 20/01/2022 14:00:32
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María Guadalupe Murillo Solís na data 20/01/2022 14:00:46
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Manuel
Antonio Lourenzo Sobral, Mª Carmen Aira Díaz, Luis Bará Torres, Iria Carreira
Pazos, Daniel Castro García, Ramón Fernández Alfonzo, Alexandra Fernández
Gómez, María González Albert, Mª Carme González Iglesias, Rosana Pérez
Fernández, Daniel Pérez López, Montserrat Prado Cores, Noa Presas Bergantiños,
Mercedes Queixas Zas, Paulo Ríos Santomé, Xosé Luis Rivas Cruz e Iago Tabarés
Pérez-Piñeiro, ao abeiro do disposto nos artigos 160 e 98 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Proposición non de lei para debate en Pleno polo trámite de
urxencia, relativa ás actuacións que debe impulsar a Xunta de Galiza despois dunha
nova demoledora sentenza xudicial do TSX respecto da falta de garantías democráticas
da súa política eólica e a incompatibilidade co dereito comunitario.

XUSTIFICACIÓN DA URXENCIA
A urxencia vén motivada pola alarma social xerada pola demoledora sentenza
xudicial do TSX respecto da falta de garantías democráticas da política eólica da Xunta
de Galiza.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado venres 21 de xaneiro o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza daba a
coñecer unha nova sentenza xudicial que pon en entredito a política eólica do goberno
do Partido Popular e, singularmente, a falta de garantías democráticas e a relaxación na
análise e fiscalización dos informes necesarios para avaliar estes proxectos industriais.
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, 63. Tel. 0034 981 551 545
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15702 Santiago de Compostela
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A sentenza número 00017/2022 do TSX anula a autorización da Xunta para
repotenciar o parque eólico G3 de Corme por reducir á metade, de 30 a 15 días, o prazo
para a consulta pública no procedemento do informe de impacto ambiental
argumentando a súa colisión co dereito comunitario e a súa falta de fundamento. Así
mesmo, a sentenza fai mención tamén á situación xerada pola tramitación de
determinados informes sectoriais de forma simultánea ao sometemento a información
pública impedindo de tal maneira o exercicio democrático da participación e
coñecemento suficiente da dimensión do proxecto.
Xa en decembro de 2020 o Grupo Parlamentario do BNG advertía de que este
proxecto afectaba un lugar de grande interese ambiental e cultural, espazos protexidos
pola Rede Natura (ZEPA e ZEPVN), unha área de especial interese paisaxístico e
espazos con xacementos arqueolóxicos ademais de turbeiras e dun humidal protexido, o
Pozo da Lagoa. Así mesmo, advertiu tamén da opacidade, falta de información, nula
participación e polos abusos e irregularidades cometidos pola empresa coa complicidade
das administracións.
Cómpre recordar que ademais o goberno galego autorizara esta repotenciación
no ano 2019 ocultando con aleivosía o acordo do Consello da Xunta, como vén sendo
habitual. Así mesmo, ao non terse aprobado no seu día a suspensión cautelar do
proxecto, a realidade é que esta sentenza chega tarde, cando o dano está xa feito e é
irreparable. É necesario recordar que as repotenciacións, pensadas como un mecanismo
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para, en previsión dos avances tecnolóxicos, reducir impactos de diversa índole e
aumenta a eficiencia enerxética, non está exenta de problemas nin é inocua.
Precisamente a transformación do sector na última década vai acompañada de novas
dimensións dos aeroxeneradores e dun aumento do impacto das obras asociadas, polo
está a supoñer de facto un novo proceso industrial. Polo tanto, este factor, sumado á
téorica evolución do marco de protección ambiental, que sobre o papel incorpora novas
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condicións de prevalencia dos intereses medioambientais incardinados na protección de
recursos estratéxicos para a loita contra a crise climática, fai que en determinados casos
poida ser desaconsellable a repotenciación. A falta de garantías sobre o sector fai que
nestes momentos as repotenciacións estean a ser focos de graves problemas.
É necesario recordar que este recorte de garantías democráticas foi impulsado na
Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en
Galiza, fortemente contestada pola sociedade galega e colectivos sociais e sindicais no
seu momento e alcumada como “lei de depredación” por supoñer unha alfombra
vermella á actividade eólica e extractiva sen as debidas garantías ambientais, de control
democrático e económicas. Nesta lei afondouse tamén na manga ancha do Consello da
Xunta para aplicar a supramunicipalidade a discreción. Así mesmo, esta liña foi
continuada polo Partido Popular na tramitación e aprobación da lei 9/2021, do 25 de
febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de
Galiza, empregando a coartada da pandemia da covid-19 para elaborar unha nova
regulación eólica.
Esta nova sentenza amosa o caos lexislativo que existe en Galiza respecto da
regulación eólica, que suma dez modificacións e sobre a que o goberno galego xa
anunciou unha nova modificación de cara á tramitación da futura lei de áreas
empresariais menos dun mes despois da entrada en vigor da lei de orzamentos para o
ano 2022 que tamén introducía mudanzas e unha teórica “moratoria”. A todo isto, hai
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que sumar un Plan Sectorial obsoleto.
Esta situación só fai agravar a alarma social existente en Galiza, desde o
ecoloxismo, as comunidades de montes, asociacións de defensa do patrimonio,
concellos, etc. Durante o último ano e medio, malia a pandemia, estamos a ver
mobilizacións sociais por todo o territorio ante a proliferación de proxectos e a falta de
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procesos de participación e garantías suficientes. Recentemente mesmo o Consello da
Cultura Galega pronunciábase ao respecto cun demoledor informe. A situación é tan
grave e paradoxal que mesmo a propia patronal e empresariado están a criticar o marco
da Xunta, que segue bloqueado administrativamente pola falta de persoal e de eficiencia
e que se traduce en que malia esta situación, o sector tampouco avanza.
É necesario, polo tanto, que a Xunta de Galiza asuma responsabilidades sobre
este asunto e rectifique dunha vez por todas impulsando un marco legal e procedimental
adecuado coas debidas garantías para todas as partes, con diálogo e participación social.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate en Pleno polo trámite de urxencia:
“O Parlamento insta a Xunta de Galiza:
1. Asumir responsabilidades políticas pola gravidade dos feitos sinalados na
sentenza número 00017/2022 do TSX anula a autorización da Xunta para repotenciar o
parque eólico G3 de Corme.
2. Facer públicos a totalidade de acordos que se tomen no Consello da Xunta
respecto da tramitación de proxectos que se acollan a calquera das figuras existentes
para acurtar os seus prazos e aplicar a supramunicipalidade, singularmente os do sector
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eólico.
3. Impulsar a paralización cautelar daqueles proxectos que poidan estar nas
mesmas condicións que o que vén de anular esta sentenza co obxecto de blindar as
garantías democráticas necesarias.
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4. Impulsar a derrogación dos aspectos das leis 5/2017, do 19 de outubro, de
fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galiza e 9/2021, do 25 de
febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galiza
que afecten o sector eólico, a redución de prazos, informes ou garantías de calquera
proceso industrial e desenvolver e aprobar un novo marco regulatorio do sector eólico
que incremente as garantías sociais, económicas e medioambientais elaborando unha
nova Lei e un novo Plan Sectorial Eólico que conte cunha ampla participación dos
axentes implicados (asociacións veciñais, agrarias, ecoloxistas, sindicais, centros de
investigación, comunidades de montes, etc.) e un amplo proceso de exposición pública
co fin de suscitar o maior consenso posíbel, adaptando as áreas de investigación eólica
ás dimensións da tecnoloxía na actualidade e tendo en consideración as necesidades
enerxéticas de Galiza e o papel doutras tecnoloxías.
5. Reforzar o persoal ao servizo da Xunta de Galiza para a tramitación eólica e
para constituír un servizo específico de información á cidadanía para dar cobertura
técnica e xurídica ás inquedanzas de colectivos e persoas afectadas e propietarias.”

Santiago de Compostela, 24 de xaneiro de 2022

Asdo.: Ana Pontón Mondelo
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Olalla Rodil Fernández
Manuel Antonio Lourenzo Sobral
Mª Carmen Aira Díaz
Luis Bará Torres
Iria Carreira Pazos
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Daniel Castro García
Ramón Fernández Alfonzo
Alexandra Fernández Gómez
María González Albert
Mª Carme González Iglesias
Rosana Pérez Fernández
Daniel Pérez López
Montserrat Prado Cores
Noa Presas Bergantiños
Mercedes Queixas Zas
Paulo Ríos Santomé
Xosé Luis Rivas Cruz
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Ana Pontón Mondelo na data 24/01/2022 10:15:42
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Xosé Luis Rivas Cruz na data 24/01/2022 10:15:54

Mercedes Queixas Zas na data 24/01/2022 10:16:01

Rosana Pérez Fernández na data 24/01/2022 10:16:08

Ramón Fernández Alfonzo na data 24/01/2022 10:16:16
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Daniel Pérez López na data 24/01/2022 10:16:24

Iria Carreira Pazos na data 24/01/2022 10:16:45

Olalla Rodil Fernández na data 24/01/2022 10:17:13

Daniel Castro García na data 24/01/2022 10:17:21

María del Carmen Aira Díaz na data 24/01/2022 10:17:32

Noa Presas Bergantiños na data 24/01/2022 10:17:40

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 24/01/2022 10:17:48

María González Albert na data 24/01/2022 10:17:56

Xosé Luis Bará Torres na data 24/01/2022 10:18:10

María Montserrat Prado Cores na data 24/01/2022 10:18:25

Alexandra Fernández Gómez na data 24/01/2022 10:18:32
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 24/01/2022 10:18:39

María do Carme González Iglesias na data 24/01/2022 10:18:46

Paulo Ríos Santomé na data 24/01/2022 10:18:54
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Manuel
Antonio Lourenzo Sobral, Mª Carmen Aira Díaz, Luis Bará Torres, Iria Carreira
Pazos, Daniel Castro García, Ramón Fernández Alfonzo, Alexandra Fernández
Gómez, María González Albert, Mª Carme González Iglesias, Rosana Pérez
Fernández, Daniel Pérez López, Montserrat Prado Cores, Noa Presas Bergantiños,
Mercedes Queixas Zas, Paulo Ríos Santomé, Xosé Luis Rivas Cruz e Iago Tabarés
Pérez-Piñeiro, ao abeiro do disposto nos artigos 160 e 98 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Proposición non de lei para debate en Pleno polo trámite de
urxencia.

XUSTIFICACIÓN DA URXENCIA
A urxencia vén motivada pola necesidade que o Parlamento se posicione canto
antes sobre a actuación da Xunta no parque eólico Corme G-3.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Consello da Xunta aprobou o 7 de novembro de 2019 o proxecto de
repotenciación do parque eólico de Corme G-3, no promontorio do Roncudo, unha zona
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de alto valor paisaxístico e ambiental que está parcialmente incluida na Rede Natura
(ZEC Costa da Morte e ZECA Costa da Morte Norte). Nos anos 2008 e 2012
iniciáronse senllas propostas de ampliación do ámbito de protección desta zona pola
presenza de hábitats de interese comunitario e interese prioritario, iniciativas que foron
paralizadas polo goberno da Xunta.
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Na execución das obras do citado proxecto, no que se retiraron 61 aeroxeradores
de 45 m de altura e se instalaron 7 de 150 m de altura, producíronse numerosos abusos
por parte da empresa promotora, que foron denunciados publicamente pola veciñanza e
recollidos en reportaxes fotográficas e audiovisuais.
Mais o máis grave é que se produciron abusos por parte da administración
autonómica, tal como se recolle na sentenza do TSXG do pasado 21 de xaneiro de 2022,
polo que se anula o acordo do Consello da Xunta no que aprobou o citado proxecto. Se
ben a sentenza non é firme e pode ser recorrida en casación no Tribunal Supremo, nos
“Fundamentos de dereito” describe a vulneración por parte da Xunta da normativa
comunitaria e da lexislación ambiental.
Por outra parte, a respecto da afectación de un dos aeroxeradores ao humidal
“Poza da Lagoa”, incluido no Inventario de humidais de Galiza, a sentenza fai
referencia ao informe de “Emberiza Estudios Ambientais, SL que recolle que aquela
superficie clasifícase no EsIA como un Hábitat de Interese Comunitario, identificándoa
dentro do tipo (3110)… a cuxo efecto propuxo como medida preventiva para evitar
afeccións sobre as poboacións de anfibios, aves e demais fauna e a flora, o balizamento
de toda a extensión, así como o seguimento exhaustivo de toda a zona ocupada pola
charca mediante o oportuno plan de vixilancia ambiental”.
Das fotografías e vídeos que se fixeron na contorna do parque dedúcese que se
produciu un importante impacto neste humidal, así como noutros elementos
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patrimoniais, paisaxísticos e ambientais afectados polas obras de construción do parque.
En relación coa política eólica do goberno galego, nas últimas semanas
producíronse acordos de plenos de concellos e informes de organismos públicos
(Consello da Cultura Galega e Observatorio Eólico de Galicia) que cuestionan no fondo
e na forma a planificación eólica da Xunta e o desenvolvemento da mesma.
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A contestación a un modus operandi que favorece os intereses das grandes
empresas tradúcese en mobilizacións sociais e en presentación masiva de alegacións. E
tamén na apertura da fronte xudicial, coa presentación de recursos como o que vén de
anunciar a organización ecoloxista Adega contra a aprobación dos parques Bustelo,
Campelo e Toural, promovidos por Greenalia.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate en Pleno polo trámite de urxencia:
“O Parlamento de Galiza acorda como resolución reprobar a actuación da Xunta
na tramitación e aprobación do proxecto de repotenciación do parque eólico Corme G-3,
por vulnerar a normativa comunitaria e a lexislación ambiental.
Asemade, o Parlamento insta o Goberno galego a:
1. Facer as modificacións legais para garantir o cumprimento da normativa
ambiental e os dereitos da cidadanía á información e participación en materia de medio
ambiente.
2. Garantir o cumprimento da normativa ambiental e da lei de avaliación
ambiental en todos os proxectos en tramitación.
3. Garantir o acceso completo á información dos proxectos e aos informes
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sectoriais en todos os proxectos sometidos a información pública.
4. Elaborar un informe sobre o impacto da construción do parque eólico de
Corme G-3 (repotenciación) no patrimonio natural e cultural e na paisaxe, con especial
atención á afectación do humidal inventariado Poza da Lagoa. Neste informe
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comprobarase o cumprimento das medidas preventivas, de protección e seguimento
propostas no Estudo de Impacto Ambiental.”

Santiago de Compostela, 24 de xaneiro de 2022

Asdo.: Ana Pontón Mondelo
Olalla Rodil Fernández
Manuel Antonio Lourenzo Sobral
Mª Carmen Aira Díaz
Luis Bará Torres
Iria Carreira Pazos
Daniel Castro García
Ramón Fernández Alfonzo
Alexandra Fernández Gómez
María González Albert
Mª Carme González Iglesias
Rosana Pérez Fernández
Daniel Pérez López
Montserrat Prado Cores
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Noa Presas Bergantiños
Mercedes Queixas Zas
Paulo Ríos Santomé
Xosé Luis Rivas Cruz
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Ana Pontón Mondelo na data 24/01/2022 11:37:54

Xosé Luis Rivas Cruz na data 24/01/2022 11:38:04

Mercedes Queixas Zas na data 24/01/2022 11:38:13

Rosana Pérez Fernández na data 24/01/2022 11:38:22

Ramón Fernández Alfonzo na data 24/01/2022 11:38:31

Daniel Pérez López na data 24/01/2022 11:38:43

Iria Carreira Pazos na data 24/01/2022 11:38:54

Olalla Rodil Fernández na data 24/01/2022 11:39:03

Daniel Castro García na data 24/01/2022 11:39:13
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María del Carmen Aira Díaz na data 24/01/2022 11:39:21

Noa Presas Bergantiños na data 24/01/2022 11:39:29

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 24/01/2022 11:39:37
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María González Albert na data 24/01/2022 11:39:44

Xosé Luis Bará Torres na data 24/01/2022 11:39:53

María Montserrat Prado Cores na data 24/01/2022 11:40:05

Alexandra Fernández Gómez na data 24/01/2022 11:40:14

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 24/01/2022 11:40:21

María do Carme González Iglesias na data 24/01/2022 11:40:29
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Paulo Ríos Santomé na data 24/01/2022 11:40:36

6

100794

OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Manuel
Antonio Lourenzo Sobral, Mª Carmen Aira Díaz, Luis Bará Torres, Iria Carreira
Pazos, Daniel Castro García, Ramón Fernández Alfonzo, Alexandra Fernández
Gómez, María González Albert, Mª Carme González Iglesias, Rosana Pérez
Fernández, Daniel Pérez López, Montserrat Prado Cores, Noa Presas Bergantiños,
Mercedes Queixas Zas, Paulo Ríos Santomé, Xosé Luis Rivas Cruz e Iago Tabarés
Pérez-Piñeiro, ao abeiro do disposto nos artigos 160 e 98 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Proposición non de lei para debate en Pleno polo trámite de
urxencia, sobre a sanción imposta a unha traballadora do servizo de Urxencias do
CHUS.

XUSTIFICACIÓN DA URXENCIA
A urxencia vén motivada pola preocupación social existente a respecto da
sanción imposta a unha profesional do servizo de Urxencias do CHUS.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O servizo de Urxencias do Hospital Clínico de Santiago de Compostela ten sido
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albo de numerosas críticas pola situación de colapso que padece de xeito case
cronificado desde moito antes da irrupción da pandemia da COVID-19. As imaxes de
pacientes amoreadas nos corredores do servizo tristemente son amplamente coñecidas e
incluso frecuentes na prensa. Esta situación responde á escaseza de medios e persoal no
global do centro hospitalario, por non ser quen de asumir en moitos casos os ingresos
que se efectúan de xeito non programado ao non contar con camas dispoñíbeis.
1
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Escaseza á que o propio servizo de Urxencias do CHUS non é alleo, pois mostrouse con
importantes dificultades para responder axeitadamente a momentos de estrés nos que se
producía unha maior asistencia de pacientes.
Contra esta situación foron múltiples as protestas e as demandas dunha maior
dotación de recursos e persoal, tanto por parte de forzas sindicais e políticas coma o
propio BNG, mais tamén polas traballadoras do servizo. Deste xeito, en 2019 o persoal
iniciou unha folga para denunciar esta situación e reclamar maior dotación, poñendo o
foco no deterioro na calidade asistencial que producían estas eivas.
Unha desas voces de alerta e denuncia constante é a da doutora Fátima Nercellas
quen, tanto por respecto á normativa de prevención de riscos laborais e a protección das
traballadoras, como tamén polos principios que deben dirixir a práctica clínica, mostrou
en numerosas ocasións as deficiencias do servizo. Unha das súas denuncias con máis
impacto mediático foi o falecemento de dous pacientes nun dos corredores do servizo
mentres agardaban a ser atendidos en xaneiro de 2019. E precisamente este acúmulo de
pacientes nos corredores motivou a actuación da doutora que agora é motivo da sanción.
O traslado que ela realizou a dúas camas de Observación de dous dos pacientes que tiña
asignados e que estaban agardando xunto con moitos outros no corredor que dá acceso
ao servizo, supón unha suspensión de emprego e soldo para esta facultativa por
considerar isto unha irregularidade ao non axustarse ao protocolo de funcionamento.
Aínda que esta é a primeira vez que é sancionada, si que foi investigada en
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anteriores ocasións en relación ás súas denuncias e á postura crítica mostrada polos
colapsos do servizo, polo que semella que as denuncias buscan calmar e silenciar as
voces críticas.
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Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate en Pleno polo trámite de urxencia:
“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a remitir a esta Cámara toda a
información sobre a sanción imposta á profesional do servizo de urxencias do CHUS,
salvagardando os datos de carácter persoal que deban ser protexidos. ”

Santiago de Compostela, 24 de xaneiro de 2022

Asdo.: Ana Pontón Mondelo
Olalla Rodil Fernández
Manuel Antonio Lourenzo Sobral
Mª Carmen Aira Díaz
Luis Bará Torres
Iria Carreira Pazos
Daniel Castro García
Ramón Fernández Alfonzo
Alexandra Fernández Gómez
María González Albert
Mª Carme González Iglesias
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Rosana Pérez Fernández
Daniel Pérez López
Montserrat Prado Cores
Noa Presas Bergantiños
Mercedes Queixas Zas
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Paulo Ríos Santomé
Xosé Luis Rivas Cruz
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Ana Pontón Mondelo na data 24/01/2022 12:18:34

Xosé Luis Rivas Cruz na data 24/01/2022 12:18:44

Mercedes Queixas Zas na data 24/01/2022 12:18:56

Rosana Pérez Fernández na data 24/01/2022 12:19:05

Ramón Fernández Alfonzo na data 24/01/2022 12:19:14

Daniel Pérez López na data 24/01/2022 12:19:23

Iria Carreira Pazos na data 24/01/2022 12:19:33
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Olalla Rodil Fernández na data 24/01/2022 12:19:43

Daniel Castro García na data 24/01/2022 12:19:53

María del Carmen Aira Díaz na data 24/01/2022 12:20:00
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Noa Presas Bergantiños na data 24/01/2022 12:20:08

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 24/01/2022 12:20:20

María González Albert na data 24/01/2022 12:20:28

Xosé Luis Bará Torres na data 24/01/2022 12:20:37

María Montserrat Prado Cores na data 24/01/2022 12:20:45

Alexandra Fernández Gómez na data 24/01/2022 12:20:55

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 24/01/2022 12:21:03

María do Carme González Iglesias na data 24/01/2022 12:21:13
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Paulo Ríos Santomé na data 24/01/2022 12:21:19
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Manuel
Lourenzo Sobral, Carmen Aira Díaz, Luis Bará Torres, Iria Carreira Pazos,
Daniel Castro García, Ramón Fernández Alfonzo, Alexandra Fernández Gómez,
María González Albert, Carme González Iglesias, Rosana Pérez Fernández, Daniel
Pérez López, Montserrat Prado Cores, Noa Presas Bergantiños, Mercedes Queixas
Zas, Paulo Ríos Santomé, Xosé Luis Rivas Cruz e Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, ao
abeiro do disposto nos artigos 160 e 98 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para debate en Pleno polo trámite de urxencia, relativa as
medidas para garantir un emprego de calidade para as acompañantes no servizo de
transporte escolar en Galiza.

XUSTIFICACIÓN DA URXENCIA
A urxencia vén motivada pola proliferación de casos de vulneración de dereitos
laborais no persoal acompañante do servizo de transporte público, cometido polas
empresas concesionarias do mesmo.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O transporte escolar é un servizo público de suma importancia, que posibilita un
bo funcionamento do sistema de ensino público xa que permite unha mellor
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organización á hora de que os alumnos e alumnas accedan aos diferentes centros, xa
sexan na súa localidade ou en localidades próximas.
Mais este servizo non só se limita a poñer en funcionamento unha serie de
itinerarios e vehículos para a conexión cos centros, senón que debido á tipoloxía das
persoas usuarias do transporte escolar, é preciso contar con servizos complementarios
para garantir a seguridade e facilitar un bo uso e transcorrer do propio servizo e
traxectos.
Estamos a falar pois do servizo de persoas acompañantes que deben existir nos
vehículos.
Este servizo faise imprescindíbel en desprazamentos de nenos e nenas de curta
idade, aos que é preciso acompañar e vixiar, así como tamén contar co coñecemento e
preparación do persoal acompañante en cuestións fundamentais como a sinalización ou
o uso de material de seguridade no caso de ser preciso.
Un bo servizo de transporte escolar necesita un bo servizo de persoas
acompañantes que velen polo bo transcorrer dos desprazamentos e pola seguridade dos
nenos e nenas.
Actualmente, Galiza conta con máis de mil persoas que fan esta labor, que
nunha porcentaxe moi elevada está a ser desempeñado por mulleres, sendo un sector da
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poboación que sofre máis precariedade e un dos máis golpeados pola crise da Covid-19.
É por isto que entendemos que unhas malas condicións laborais e o
incumprimento do estipulado para as mesmas, son un ataque dobre que se está a
producir no noso país, que se ensaña coas máis precarizadas e golpeadas e que empeora
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notabelmente un servizo tan fundamental como o das persoas acompañantes no servizo
de transporte escolar.
Ante esta precarización das condicións de traballo das persoas acompañantes, o
goberno galego, debe aumentar os seus esforzos nas labores de control e inspección, nas
labores de investigación cando se presentan denuncias e unha colaboración estreita coas
traballadoras afectadas.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate en Pleno polo trámite de urxencia:
“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a tomar as seguintes medidas:
1. Garantir o cumprimento das condicións laborais recollidas nas ofertas das
empresas concesionarias mediante o control e inspección das mesmas.
2. Velar por un emprego de calidade para as traballadoras contratadas polas
empresas concesionarias no servizo de transporte público de Galiza.”
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Santiago de Compostela, 24 de xaneiro de 2022

Asdo.: Ana Pontón Mondelo
Olalla Rodil Fernández
Manuel Lourenzo Sobral
Carmen Aira Díaz
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Luis Bará Torres
Iria Carreira Pazos
Daniel Castro García
Ramón Fernández Alfonzo
Alexandra Fernández Gómez
María González Albert
Carme González Iglesias
Rosana Pérez Fernández
Daniel Pérez López
Montserrat Prado Cores
Noa Presas Bergantiños
Mercedes Queixas Zas
Paulo Ríos Santomé
Xosé Luis Rivas Cruz
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Deputados e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Ana Pontón Mondelo na data 24/01/2022 13:01:50

Paulo Ríos Santomé na data 24/01/2022 13:02:03

María do Carme González Iglesias na data 24/01/2022 13:02:10
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 24/01/2022 13:02:17

Alexandra Fernández Gómez na data 24/01/2022 13:02:24

María Montserrat Prado Cores na data 24/01/2022 13:02:34

Xosé Luis Bará Torres na data 24/01/2022 13:02:43

María González Albert na data 24/01/2022 13:02:58

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 24/01/2022 13:03:13

Noa Presas Bergantiños na data 24/01/2022 13:03:23

María del Carmen Aira Díaz na data 24/01/2022 13:03:38

Daniel Castro García na data 24/01/2022 13:03:49

Olalla Rodil Fernández na data 24/01/2022 13:04:00

Iria Carreira Pazos na data 24/01/2022 13:05:35
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Daniel Pérez López na data 24/01/2022 13:06:05

Ramón Fernández Alfonzo na data 24/01/2022 13:06:13

Rosana Pérez Fernández na data 24/01/2022 13:06:24
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Mercedes Queixas Zas na data 24/01/2022 13:06:33

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

Xosé Luis Rivas Cruz na data 24/01/2022 13:06:46
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa da
deputada Mercedes Queixas Zas e deputados Daniel Castro García e Manuel
Lourenzo Sobral, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, en demanda da
oficialidade do galego en Asturias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Principado de Asturias está a tramitar a reforma do seu Estatuto de Autonomía
no referido á oficialidade das dúas linguas propias coa seguinte proposta de redacción:
Declaración de oficialidad del asturiano con un tratamiento similar para el
eonaviego en su exclusivo ámbito territorial, con previsión de que una ley de la Junta
General del Principado de Asturias regule el uso oficial del asturiano y del eonaviego.
Se tomará de base el artículo correspondiente del Estatuto de Autonomía de Galicia.
Sorprende que nesta redacción se obvie de forma explícita a presenza do idioma
galego nesta área estremeira, pois a consideración xeral entre lingüistas é que nesa área
do Eo-Navia se fala unha variedade da lingua galega na que, ademais, se recoñecen as
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persoas falantes galegófonas eonaviegos asturianos.
Unha situación ben común en Europa que vén determinada pola non
coincidencia estrita entre fronteiras político-administrativas e lingüísticas.
A Real Academia Galega acaba de facer público un informe sobre o galego de
Asturias e a súa oficialidade na reforma do Estatuto de Autonomía do Principado.
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Neste informe, a RAG contextualiza historicamente a realidade lingüística
asturiana e data no S.XIX, asinada por Manuel Murguía na súa Historia de Galicia
(1865), a identificación do galego-asturiano, un glotónimo que continuaría a se fixar nos
estudos de Dámaso Alonso e no sucesivo até o presente en que comezou a se formular a
denominación eonaviego para identificar a forma de falar diferenciada desta zona a
respecto do centro e oriente de Asturias, invisibilizando deste xeito a identificación de
galego, o que supón un acto discriminador para co noso idioma.
Non podemos esquecer que o artigo 21.2 da Lei de normalización lingüística di
a respecto do galego exterior que:
Así mesmo fará uso do previsto no artigo 35 do Estatuto de Autonomía a fin de
protexe-la lingua galega falada en territorios limítrofes coa Comunidade Autónoma.
Tampouco debemos esquecer que o Estado español asinou a Carta Europea para
as Linguas Rexionais e Minoritarias que ten como obxectivo a defensa, recoñecemento
e protección das linguas en vías de normalización impedindo a merma dos dereitos
lingüísticos. E cómpre lembrar que é responsabilidade e competencia dos gobernos das
comuniades autónomas con lingua propia e oficial velar pola salvagarda deste principal
símbolo identitario e patrimonial.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a se dirixir ao goberno do Principado de
Asturias para evitar a eliminación do glotónimo galego como identificador da variante
eonaviega do noso idioma, co obxectivo de facelo constar explicitamente como tal á
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hora de declaralo lingua oficial en todo o territorio, xunto co asturiano, no Estatuto de
Autonomía do Principado e así garantir que as persoas falantes teñan os mesmos
dereitos ca os de asturiano.”

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 13/01/2022 16:49:10
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Daniel Castro García na data 13/01/2022 16:49:13

Mercedes Queixas Zas na data 13/01/2022 16:49:25

3

100808

OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa da
deputada Mercedes Queixas Zas e deputados Daniel Pérez López e Manuel
Lourenzo Sobral, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, sobre a dotación de
profesorado especialista en PT e AL no IES Alfredo Brañas de Carballo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A construción do IES Alfredo Brañas (Carballo) constituíu un acontecemento
para a vila e para toda a comarca ao dar a oportunidade de estudar, e para moitos
acceder ao nivel universitario, a milleiros de alumnos e alumnas da Costa da Morte.
Este centro de secundaria empezou a funcionar no curso 1970-1971, polo que no
ano pasado cumpriu 50 anos. Polas súas aulas pasaron nomes ilustres de Carballo e do
resto de Bergantiños e Costa da Morte, constituíndose coma un referente comarcal non
só do punto de vista educativo, senón tamén cultural e asociativo.
No presente curso escolar 2021-2022, o IES Alfredo Brañas conta con 620
alumnos, e impártense neste instituto clases de secundaria, bacharelato e un ciclo de
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actividades comerciais.
Entre esta elevada matrícula non sorprende a existencia dun grupo de alumnado
que presenta unha importante diversidade canto a necesidades educativas, o que obriga
a unha atención máis especializada e individualizada.
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Este tipo de necesidades educativas non ten decrecido a respecto de cursos
anteriores, polo que esta comunidade educativa non comprende a decisión da consellería
de reducir a dotación de profesionais de pedagoxia terapéutica que axude a mellorar a
integración no centro deste alumnado e a adecuación dos coñecementos e competencias
curriculares de forma adaptada ás súas necesidades.
No curso actual o IES Alfredo Brañas viuse obrigado a reducir a oferta deste
profesorado imprescindíbel para atender as NEAE, ficando o instituto atendido só por
un profesional de pedagoxía terapéutica. O instituto non conta con ningún especialista
en audición e linguaxe, malia telo reclamado a dirección do centro achegando o informe
de necesidades educativas presentes no centro e non ter recibido nin contestación por
parte da consellería.
Esta situación provocada pola desconsiderada inacción da Consellería de
Educación discrimina este alumnado ao ser privado dun recurso educativo, como é a
figura da especialista PT e AL, fundamental para o seu avance académico en condicións
de equidade.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
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“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a cubrir as demandas do IES Alfredo
Brañas dotando o claustro dunha praza de PT e outra de AL no presente curso 20212022.”

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Daniel Pérez López
Deputada e deputado do G.P. do BNG
Manuel Lourenzo Sobral
Viceportavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 13/01/2022 17:11:03

Daniel Pérez López na data 13/01/2022 17:11:07
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Mercedes Queixas Zas na data 13/01/2022 17:11:17
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Carme González Iglesias e Olalla Rodil Fernández e dos deputados
Daniel Pérez López e Ramón Fernández Alfonzo, ao abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para debate en
Pleno, relativa a situación laboral do persoal do centro especial de emprego Ilunion
Servicios Industriales.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Lei de Integración Social do Minusválido (LISMI) do ano 1982 define por
primeira vez os Centros Especiais de Emprego (CEE) no seu artigo 42:
1. Os Centros Especiais de Emprego son aqueles cuxo obxectivo principal sexa
o de realizar un traballo produtivo, participando regularmente nas operacións do
mercado, e tendo como finalidade o asegurar un emprego remunerado e a prestación de
servizos de axuste persoal e social que requiran os seus traballadores minusválidos; á
vez que sexa un medio de integración do maior numero de minusválidos ao réxime de
traballo normal.
2. A totalidade do persoal dos Centros Especiais de Emprego estará constituída
CSV: BOPGDSPG-vaQQeUrBH-7
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por traballadores minusválidos, sen prexuízo das prazas en persoal do persoal non
minusválido imprescindible para o desenvolvemento da actividade.
Esta lei desenvolveuse no RD 2273/1985, de 4 de decembro, que repite no artigo
1 a mesma definición.
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Coa publicación desta lexislación e a concesión de axudas e subvencións para a
integración laboral das persoas non discapacidade fixo medrar o número de Centros
Especiais de Emprego e, como consecuencia, o número de persoas con discapacidade
empregadas.
No ano 2013 apróbase a Lei de dereitos das persoas con discapacidade e a súa
inclusión social (LGD) que derroga a LISMI.
Tanto a LISMI como a nova Lei Xeral de Discapacidade (LGD) sinalan como
obxectivo principal dos CEE o de proporcionar ás persoas traballadoras con
discapacidade a realización dun traballo produtivo e remunerado, adecuado ás súas
características persoais, e que facilite a integración laboral destes no mercado ordinario
de traballo.
Os obxectivos dos CEE segundo a LISMI son claros e seguen vixentes na
actualidade:
1.- Proporcionarlle unha alternativa de emprego as persoas traballadoras que non
alcancen o obxectivo principal das políticas de emprego para as persoas con
discapacidade, é dicir, o emprego ordinario.
2.- Asegurar un emprego remunerado e a prestación de servizos de axuste
persoal e social que requiren os seus traballadores/as.
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3.- Ser o medio de integración do maior número de minusválidos ao réxime de
traballo normal.
A LGD prescinde totalmente do obxectivo número tres da LISMI “Ser un medio
de integración do maior número de minusválidos ao réxime de traballo normal, é dicir,

2

100813

OFICINA PARLAMENTAR

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

emprego ordinario”, e fai referencia no seu texto a que “O emprego protexido será,
sempre que sexa posible, estable”, causa que non contempla a LISMI.
Estes cambios facilitan que algúns CEE se estean a converter en empresas
finalistas de prestación de servizos en lugar de actuar como ponte ao mercado ordinario
das persoas con discapacidade, tal e como o indica un informe do Ministerio de
Traballo, o obxectivos destes CEE xa non é a inserción laboral das persoas traballadoras
senón o negocio empresarial, competindo con vantaxe co resto das empresas.
Este é o caso de Ilunion Servicios Industriales, un centro especial de emprego da
ONCE que na actualidade ten 620 persoas traballadoras que prestan servizos no sector
da automoción e están a padecer unha situación de precariedade e explotación laboral
ficando sometidas a altos ritmos de traballo que non se axustan á finalidade para a que
foron constituídos os CEE.
As condicións de traballo que outorga Ilunion consisten en precariedade e
inseguridade laboral, realización de traballos perigosos e/ou repetitivos, contratos
condicionados a que o candidato non teña moitas limitacións para poder realizar o posto
de traballo e non reciben a formación obrigatoria por parte da empresa.
As persoas empregadas en Ilunion están ocupando postos de traballo sen apoios
nin adaptacións ás circunstancias da persoa traballadora, ese traballo era realizado antes
por persoas sen discapacidade e agora nas mesmas condicións fano persoas con
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discapacidade.
Estáselles aplicando o XV Convenio Colectivo Xeneral de Centros e Servizos de
Atención ás Persoas con Discapacidade cando as

súas condicións laborais son

exactamente iguais as do resto do persoal que traballa no sector e ao que se lle aplica o
convenio colectivo do sector.
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A situación agrávase ademais polo feito de que Ilunion Servicios Industriales
estea a subcontratar parte da súa actividade a través dunha empresa de traballo temporal,
Ilunion Capital Humano, desvirtuando inda máis o seu papel como CEE no relativo á
inclusión de persoas con discapacidade e diversidade funcional.
Toda esta situación xa foi posta en coñecemento da Inspección de Traballo de
Pontevedra, así como á directora xeral de Relacións Laborais a quen lle foi entregado un
informe denunciando a situación.
Ilunion Servicios Industriales recibiu nos anos 2020 e 2021 da Xunta de Galicia
axudas a centros especiais de emprego co fin de promover a integración laboral das
persoas con discapacidade, e segundo a orde que regula estas axudas “a Consellería de
Emprego e Igualdade levará a cabo as funcións de control, así como de avaliación e
seguimento do programa”.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a:
1º) Levar a cabo o control, avaliación e seguimento das axudas outorgadas a
Ilunion Servicios Industriales co fin de promover a integración laboral das persoas con
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discapacidade, tal e como regula a Orde do 4 de agosto de 2021 pola que se establecen
as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego (CEE).
2º) Axilizar a actuación da Inspección de Traballo en relación a situación
denunciada.”
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Santiago de Compostela, 14 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 14/01/2022 09:59:50

Ramón Fernández Alfonzo na data 14/01/2022 09:59:57

Daniel Pérez López na data 14/01/2022 10:00:07
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María do Carme González Iglesias na data 14/01/2022 10:00:19
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Noa Presas Bergantiños, Mercedes Queixas Zas e Iria Carreira Pazos
e dos deputados Luis Bará Torres, Iago Tabarés Pérez-Piñeiro e Paulo Ríos
Santomé, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, sobre o seguimento do acordo
parlamentario para demandar do goberno central a rectificación da modificación de
horarios do tren Avant Coruña-Ourense e recuperación de liñas suprimidas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Despois de máis de 20 anos de atraso, Galiza asistía en decembro de 2021 á
segunda inauguración do AVE da súa historia. Coa aproximación da liña de alta
velocidade até Taboadela, en Ourense, vaise verificando o cumprimento tardío dalgúns
dos compromisos en materia de ferroviaria pendentes por sucesivos gobernos centrais
de PP e PSOE. Máis alá dos prexuízos pola demora, hai un problema de fondo que é
que este longo proceso non se acompañou cun desenvolvemento adecuado das
conexións interiores do país. Máis aínda, o aumento das frecuencias e opcións de
conexión coa meseta, necesarias e positivas, está a supoñer a alteración de servizos e
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horarios causando importantes prexuízos. Así mesmo, acompáñase no tempo da non
recuperación de servizos suprimidos coa coartada da covid-19 (caso do Avant OurenseSantiago das 06:45) como do incumprimento da demanda de abaratamento dos prezos,
contrastando coa política de promocións das novas liñas, que fan máis patente o agravio
duns prezos absolutamente abusivos e ata un 60% superiores aos que se pagan nas
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conexións da franxa atlántica e cuns horarios ao servizo da conexión con Madrid no
lugar de ao servizo das necesidades da poboación.
Estas son as consecuencias de obedecer a un modelo de desenvolvemento do
tren centralista, no lugar de primar a conexión interior de Galiza, que carece hoxe dun
tren de proximidade como si ten Catalunya ou Cantabria. E son tamén as consecuencias
da progresiva privatización dun servizo que debe ser público e axudar ao
desenvolvemento económico.
Aproveitando a crise da covid-19, o goberno central suprimiu diferentes liñas
sen xustificación e que aínda non recuperou. É o caso da liña Avant entre Ourense e A
Coruña con saída ás 06:45. Máis aínda, coñecidos os horarios a partir do día 21 de
decembro, data de inicio das rutas de AVE, non só non se recupera esta liña senón que
hai alteracións horarias importantes na dirección Coruña-Ourense, ao pensar a
planificación só para a conexión exterior, que prexudican gravemente colectivos de
viaxeiros e viaxeiras como estudantes, funcionariado e outros traballadores e
traballadoras por conta allea con menor flexibilidade horaria. Por exemplo, a partir do
21 de decembro, Renfe decidiu unilateralmente cambiar boa parte dos horarios e
frecuencias, entre eles o que chega desde A Coruña, pasando por Santiago, a Ourense ás
8:38, que é no que se desprazaban usuarios e usuarias que comezan a traballar ás 8:00
ou 8:30. A partir desa data, o tren chega a Ourense sobre as 7:00, tendo que esperar
mesmo máis dunha hora no destino. Así mesmo, a alteración de horarios de tarde fai
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que moitas persoas que se atopan na situación inversa teñan que prorrogar o seu regreso
ao non ser quen de coller os trens a tempo.
Problemas similares danse na franxa atlántica, o que motivou tamén protestas de
usuarios e usuarias e unha tímida modificación por parte da operadora, insuficiente para
as e os demandantes e que amosa como realmente se non hai modificación na liña de
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Ourense é porque non se quere alterar a conexión con Madrid e non se aposta por buscar
unha compatibilidade entre as necesidades, senón que de forma automática apóstase
exclusivamente por dar prioridade á conexión coa Meseta en detrimento das
necesidades de conexión interior.
No último pleno ordinario de 2021 o Parlamento galego aprobou o seguinte
texto:
O texto aprobado é o seguinte:
“O Parlamento Galego insta á Xunta de Galiza a demandar do goberno central:
1.- O mantemento da liña Avant Coruña-Ourense con saída ás 6:30 da mañá e
chegada ás 7:38 e a revisión dos horarios de cara a favorecer a mobilidade entre Coruña,
Santiago, Ourense e viceversa nos horarios laborais habituais permitindo o
desprazamento e chegada nas primeiras e últimas horas da mañá e da tarde
compatibilizando a conexión interior coa conexión coa meseta e coas novas conexións
de AVE entre Ourense e Madrid
2.- O cumprimento do acordo unánime do Pleno do Parlamento Galego do
pasado 7 de febreiro de 2018 sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao
Goberno central en relación coas necesidades existentes e as melloras necesarias no
transporte ferroviario entre Ourense, Santiago de Compostela e A Coruña, esixindo que
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no prazo de dous meses se negocie con Galicia un calendario de cumprimento
3. A reposición inmediata das liñas de ferrocarril suprimidas baixo a desculpa
da covid-19
4.- Ampliar de xeito inmediato o cadro de persoal, principiando por cubrir as
prazas vacantes, que permitan garantir o funcionamento axeitado de todos os servizos,
3
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especialmente no relativo á necesaria corrección do déficit de maquinistas, de
especialistas de operacións comerciais de información e venda presencial, persoal de
control de acceso e persoal de atención aos viaxeiros”.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a demandar do goberno central a
constitución inmediata dunha mesa de negociación bilateral para calendarizar e
planificar o cumprimento dos acordos parlamentarios respecto do ferrocarril de febreiro
de 2018 e decembro de 2021. Para tal efecto, no ámbito das súas competencias en
materia de planificación económica e competencia, o goberno galego elaborará un
estudo propio para sustentar estas demandas.”

Santiago de Compostela, 14 de xaneiro de 2022

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Mercedes Queixas Zas
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Iria Carreira Pazos
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Paulo Ríos Santomé
Deputados e deputadas do G.P. do BNG
Luis Bará Torres
Viceportavoz do G.P. do BNG
4

100820

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 14/01/2022 10:37:24

Paulo Ríos Santomé na data 14/01/2022 10:37:30

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 14/01/2022 10:37:34

Iria Carreira Pazos na data 14/01/2022 10:37:43

Mercedes Queixas Zas na data 14/01/2022 10:37:50
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Noa Presas Bergantiños na data 14/01/2022 10:37:57
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa da
deputada Noa Presas Bergantiños e dos deputados Ramón Fernández Alfonzo e
Daniel Pérez López, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, sobre o requirimento
remitido polo goberno galego ao central respecto dos fondos europeos do que informou
aos medios de comunicación o Presidente da Xunta o pasado día 13 de xaneiro de 2022.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado 13 de xaneiro de 2022 o Presidente da Xunta informou aos medios de
comunicación da decisión do goberno galego de enviar un requirimento ao goberno
central respecto dos fondos europeos e o trato asignado a Galiza para, no caso de non
recibir resposta, proceder a unha denuncia formal no ámbito da xustiza.
Desde hai meses está en debate o mecanismo e a participación das
administracións na obtención e xestión dos fondos europeos, demostrándose como un
novo ámbito de recentralización por parte do goberno central, que asume un papel reitor
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mesmo en competencias que son exclusivas de Galiza. A falta de transparencia e
diálogo caracterizaron desde o primeiro momento a actitude do goberno central, mais
tamén a do goberno galego ao non permitir un debate profundo, plural e transparente
respecto das prioridades e dos proxectos polos que debería apostar Galiza.
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Así as cousas, a realidade é que nos pasos que se van verificando, a tendencia é
que Galiza reciba menos do que lle correspondería mesmo por PIB ou habitantes. Así
mesmo, continúa o enfrontamento estéril entre administracións respecto da concreción
das prioridades a financiar, como quedou patente na esixencia de Calviño a finais de
2021 de concretar “dous ou tres proxectos” e as prácticas escurantistas do goberno
galego a través dunha empresa maioritariamente privada que vai decidir máis sobre este
asunto do que o Parlamento Galego.
É necesario aclarar cal é a situación e cales son os pasos a seguir polo goberno
galego.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a Galiza a remitir de forma inmediata, no
prazo máximo de 3 días, a documentación solicitada respecto do requirimento enviado
ao goberno central así como aqueles soportes xurídicos e documentais que o apoian. Así
mesmo, a remitir toda a información referente a planificación de proxectos,
notificacións enviadas a institucións europeas e estatais así como as correspondentes cos
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anuncios do Presidente da Xunta de Galiza en sucesivas notas de prensa.”

Santiago de Compostela, 14 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Ana Pontón Mondelo na data 14/01/2022 12:10:47

Daniel Pérez López na data 14/01/2022 12:10:51

Ramón Fernández Alfonzo na data 14/01/2022 12:11:01
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Noa Presas Bergantiños na data 14/01/2022 12:11:13
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos seus
deputados e da súa deputada, Pablo Arangüena Fernández, Luís Álvarez
Martínez e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, a través do portavoz e ao abeiro
do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
O Concello de Culleredo excede na actualidade os 30.000 habitantes, sendo un
dos poucos de Galicia que medra en poboación, cousa que leva facendo durante
as últimas décadas. Así, no ano 1991 tiña 14.602 habitantes, 22.076 en 2001 e
28.227 en 2009. A súa posición estratéxica, lindeiro coa Coruña, dotado con
parques empresariais, aeroporto, autoestrada e un amplo abano de servizos
comunitarios e de benestar, explican ese crecemento constante.
A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, regula no seu capítulo III do
título II, titulado «Equidade na educación», a escolarización en centros públicos e
privados concertados, establecendo que as administracións educativas deberán
regular a admisión do alumnado de tal forma que se garanta o dereito á
educación, o acceso en condicións de igualdade e a liberdade de elección de
centro por parte de nais, pais, titoras e titores.
Contrariamente a ese principio de equidade, actualmente o ensino secundario en
Culleredo soamente se atende por parte dos centros educativos radicados no norte
dese concello, na que é a súa área máis urbana, quedando gran parte do seu
territorio sen un centro de proximidade que atenda a demanda educativa para
tantos mozos e mozas que viven nel. E hai alumnos que perden case dúas horas
cada día para se desprazaren desde os seus lugares de residencia ata os institutos
da parte urbana.
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Por outra banda, a saturación dos recursos de ensino secundario da zona urbana
non está a ser atendida axeitadamente pola Xunta, por iso, periodicamente, se
repitan as protestas por falta de medios e persoal.
A desatención á demanda educativa do rural por parte do Goberno galego, que
provoca desigualdade e discriminación para o alumnado en función do seu lugar
de residencia, debería ser paliada para atender ao mesmo tempo esa situación de
saturación e a falla de recursos mediante a creación dun centro que atenda a
demanda de ensino secundario da gran maioría do concello.

100825

Ante esa situación, aprobouse xa no ano 2019 no Pleno local unha moción
acordando comunicar á Xunta a total dispoñibilidade do Concello de Culleredo
para poñer a disposición da Administración autonómica competente en materia
educativa os terreos necesarios para a construción dun centro educativo na zona
rural que atenda esa necesidade educativa, e por parte dese concello manifestouse
desde entón que a radicación dese novo centro podería ser Ledoño, Celas ou
Tarrío, neste último caso existe a posibilidade de ampliar o centro xa existente.
Pola súa banda, moitas familias manifestan que o importante é atender
efectivamente á demanda, con independencia da radicación ou incluso da
tipoloxía do centro.
Por iso, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a seguinte
proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia, insta o Goberno galego a que atenda a reclamación dun
centro educativo que imparta ensino secundario aos mozos e mozas que viven na
parte rural de Culleredo, ben sexa mediante un novo centro ou mediante a
ampliación de algún xa existente, en ambos casos radicado na parte rural do
concello.
Pazo do Parlamento, 17 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Pablo Arangüena Fernández na data 17/01/2022 10:26:24
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 17/01/2022 10:26:45
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 17/01/2022 10:27:00
Gonzalo Caballero Míguez na data 17/01/2022 10:27:13
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
dos deputados Daniel Castro García e Manuel Lourenzo Sobral e da deputada
Mercedes Queixas Zas, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, sobre a necesidade de
poder realizar os exames da UNED en lingua galega.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Segundo establece a Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística de
Galiza no seu artigo 6, os cidadáns e cidadás teñen dereito ao uso do galego, oralmente
e por escrito, nas súas relacións coa Administración Pública no ámbito territorial da
Comunidade Autónoma.
Así mesmo, no artigo 15 desta mesma norma establécese que o profesorado e o
alumnado no nivel universitario teñen dereito a empregar, oralmente e por escrito, a
lingua oficial da súa preferencia e para isto deberán arbitrarse as medidas oportunas
para facer normal o uso do galego no ensino universitario. As autoridades educativas
adoptarán as medidas oportunas a fin de que a lingua non constitúa obstáculo para facer
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efectivo o dereito que teñen os alumnos e alumnas a recibir coñecementos.
A UNED conta na actualidade con centros na Coruña, Lugo, Ourense e
Pontevedra e á súa vez o centro da Coruña posúe unha aula da UNED en Ferrol, o
centro de Pontevedra ten aulas en Lalín, Vigo e Tui, o centro de Lugo en Foz, Monforte
de Lemos e Viveiro e o de Ourense na Rúa de Valdeorras.
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Deste xeito e en aplicación da lei de Normalización Lingüística, as e os
estudantes que realizan os seus exames en calquera dos centros da UNED situado en
Galiza, deberían ter garantido o seu dereito a poder realizalos en galego. Porén, ese
dereito non se recoñece. Os exames están dispoñibles, así como todo o material
didáctico previo, unicamente en español e nas distintivas normativas que regulan o
desenvolvemento dos exames, como é o caso do Reglamento de pruebas presenciales,
aprobado en Consello de Goberno o 28 de xuño de 2011, Publicado en BICI o 18 de
outubro de 2012, en 17 de decembro de 2013 e en 17 de decembro de 2019 non se fai
ningunha referencia á posibilidade de realizar as probas nas distintas linguas oficiais do
Estado español. Tampouco entre os dereitos dos e das estudantes se recoñece o dereito
do alumnado a empregar a lingua oficial da súa elección.
A única referencia que pode atoparse a este respecto na normativa da UNED
está no Real Decreto 1239/2011, do 8 de setembro, polo que se aproban os Estatutos de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que no seu artigo 5 establece o
seguinte:
Artículo 5. Actividades
La UNED, como Universidad Nacional, asume como misiones fundamentales la
inserción y coordinación entre los diferentes centros asociados de cada una de las
Comunidades Autónomas así como el apoyo a las lenguas y culturas de España.
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Para ello y de acuerdo con lo que proceda en cada caso, la UNED podrá
desarrollar las siguientes actividades:
a) Colaborará con las Administraciones Autonómicas y demás Administraciones
Territoriales para la difusión de la lengua, la cultura y el mejor servicio a sus
ciudadanos en educación superior.
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b) Potenciará la docencia y el conocimiento de las lenguas oficiales españolas,
tanto en España como en el exterior.
c) Incorporará progresivamente las lenguas oficiales españolas a las páginas
web y demás publicaciones de la Universidad, especialmente en Comunidades con dos
lenguas oficiales, cuyos Centros Asociados propiciarán la convivencia enriquecedora
de las dos lenguas en todas sus actividades.
d) Propiciará de forma progresiva que los estudiantes puedan ser tutorizados en
la lengua oficial que deseen.
Pola contra, non se realizou ningún avance neste sentido, pois segue sen
ofrecerse a posibilidade de facer as probas noutra lingua oficial distinta do español, a
páxina web só está en español e inglés e nos centros de Galiza o galego é testemuñal.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a solicitar do goberno do Estado
as medidas necesarias para garantir os dereitos lingüísticos dos e das galegas que cursen
estudos na UNED, permitíndolles realizar exames, consultar información e estudar os
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materiais didácticos na lingua oficial deste país.”

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Daniel Castro García
Mercedes Queixas Zas
Deputada e deputado do G.P. do BNG
Manuel Lourenzo Sobral
Viceportavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 17/01/2022 11:44:38

Mercedes Queixas Zas na data 17/01/2022 11:44:42
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Daniel Castro García na data 17/01/2022 11:44:49
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
das deputadas e deputados, Begoña Freire Vázquez, Carmen Pomar Tojo, Ramón
Carballo Páez, José Manuel Balseiro Orol, Diego Calvo Pouso, Marisol Díaz
Mouteira, Rubén Lorenzo Gómez, Elena Candia López e Daniel Vega Pérez, ao
abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta
ante esa Mesa, a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
Nas últimas semanas véñense rexistrando en distintos puntos de Galicia casos nos que
se denuncia a actuación da Sareb, que está desaloxando vivendas que se atopan en
alugamento. Son especialmente preocupantes os casos de Burela, nos que se trata
dun inmoble cualificado como de protección autonómica para alugueiro durante un
período de 25 anos, ou de Narón, Ares e Silleda.
Cómpre lembrar que a Sareb é unha sociedade anónima de natureza xurídico-privada
creada ao amparo das previsións contidas na Lei 9/2012, do 14 de novembro, de
reestruturación e resolución de entidades de crédito, como un elemento do proceso de
saneamento do sistema financeiro español. E que, a día de hoxe, o FROB (Fondo de
Reestruturación Ordenada Bancaria) ostenta un 45,9 % do capital, mentres que o 54,1
% restante se reparte entre 13 entidades financeiras.
Deste xeito, o Estado é actualmente o propietario de máis do 45% desta sociedade
pública e, polo tanto cumpre o papel de arrendador fronte aos actuais inquilinos.
Polo tanto, é o Executivo central o que ten toda a información e, sobre todo, a
capacidade de poder intervir, mediar e resolver de forma satisfactoria unha situación
que preocupa a ducias de familias galegas que viven en edificios propiedade da Sareb.
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A Xunta, pola súa banda, xa expresou que, dentro das súas competencias, velará polo
cumprimento estrito das condicións que establece a normativa para as vivendas
protexidas co fin de asegurar que estas se destinen a alugueiro nas condicións
establecidas ata que finalice o período de protección.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular presenta seguinte proposición non
de lei en Pleno:
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“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a esixir ao Goberno de España que
evite que a Sareb, da que ostenta máis de 45% do accionariado, desaloxe aos
inquilinos que residen actualmente en vivendas da súa propiedade e que están ao
corrente dos pagos de alugueiro”.
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Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
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Pedro Puy Fraga na data 17/01/2022 11:55:14
Freire Vázquez, María Begoña na data 17/01/2022 11:55:36
Carmen María Pomar Tojo na data 17/01/2022 11:55:47
Ramón Carballo Páez na data 17/01/2022 11:56:02
José Manuel Balseiro Orol na data 17/01/2022 11:56:17
Diego Calvo Pouso na data 17/01/2022 11:56:31
María Sol Díaz Mouteira na data 17/01/2022 11:56:43
Rubén Lorenzo Gómez na data 17/01/2022 11:56:55
María Elena Candia López na data 17/01/2022 11:57:05
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Daniel Vega Pérez na data 17/01/2022 11:57:25
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
das deputadas e deputados Ovidio Rodeiro Tato, José Luis Ferro Iglesias, Teresa
Egerique Mosquera, María Elena Suárez Sarmiento, María Felisa Rodríguez
Carrera, Carlos Gómez Salgado e Moisés Rodríguez Pérez, ao abeiro do disposto
no artigo 160 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a
seguinte proposición non de lei en pleno.
Exposición de Motivos
A Xunta de Galicia e as universidades de Santiago de Compostela, Vigo e A Coruña
levan varios anos traballando na racionalización e modernización da oferta de
titulacións universitarias na nosa comunidade.
Neste proceso un fito importante foi a sinatura en marzo de 2017 do Acordo para a
definición dos principios reitores da planificación da oferta académica do Sistema
Universitario de Galicia (SUG), que posibilitou que en outubro dese mesmo ano a nosa
comunidade dispuxera dun Mapa de Titulacións do SUG para o período 2017-2021.
Por primeira vez unha comunidade autónoma presentaba unha planificación a medio
prazo da oferta académica superior coordinada entre Administración autonómica e
universidades. O Mapa de Titulacións do SUG naceu como un primeiro paso nun
camiño de mellora continua para lograr un sistema universitario moderno,
especializado, eficiente, excelente e con capacidade de adaptación aos cambios e ás
demandas da sociedade do século XXI.
O traballo conxunto e coordinado entre a Xunta e as tres universidades públicas foi
desenvolvéndose no horizonte previsto e, en xuño de 2021, alcanzouse outro acordo
marco para un novo Mapa de Titulacións do SUG para o período 2022-2026, dando así
continuidade ao acadado en 2017.
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Froito do diálogo e do entendemento entre a Consellería de Cultura, Educación e
Universidade e as tres universidades públicas galegas, quedou definida unha nova
folla de ruta para a implantación de novos graos e

masters en Galicia na que, sen dúbida, tamén se tivo en conta un acordo acadado na
Comisión 4ª do 25 de febreiro de 2021.
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O acordo, impulsado polo Grupo Parlamentario Popular, non puido ser unánime, xa que
un dos grupos da Cámara votou abstención. Non obstante, contribuíu a dar un pulo aos
traballos para avanzar na mellora da oferta formativa do SUG co obxectivo de poder
dar resposta ás novas necesidades da sociedade e do mercado laboral, para o que
afrontará o desenvolvemento e a implantación de novas titulacións fundamentadas en
criterios concretos, ao tempo que se deu respaldo con recursos previstos no novo
financiamento universitario.
Dado que estamos nun proceso a desenvolver en varios anos, parece oportuno tratar
de acadar un novo pronunciamento desta Cámara, a ser posible unánime, que reforce
un dos obxectivos fundamentais do Mapa de Titulacións ata 2026, como é o de
completar o sistema público de titulacións de grao para que ningún estudante teña que
saír de Galicia.
Por todo o anteriormente exposto, O Grupo Parlamentario Popular de Galicia presenta
formulan a seguinte proposición non de lei en pleno:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta a, en colaboración coas universidades, tratar de
optimizar a oferta académica de grao e master e completar o Mapa de Titulacións do
Sistema Universitario de Galicia (SUG) para que o alumnado galego poida cursar
calquera dos estudos oficiais na nosa comunidade autónoma”.
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Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022.
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Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 17/01/2022 12:10:37
Ovidio Rodeiro Tato na data 17/01/2022 12:10:59
Teresa Egerique Mosquera na data 17/01/2022 12:11:12
María Elena Suárez Sarmiento na data 17/01/2022 12:11:21
Rodríguez Pérez, Moisés na data 17/01/2022 12:11:32
Gómez Salgado, Carlos na data 17/01/2022 12:11:39
María Felisa Rodríguez Carrera na data 17/01/2022 12:11:47
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José Luis Ferro Iglesias na data 17/01/2022 12:11:59
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
das deputadas e deputados Ovidio Rodeiro Tato, José Luis Ferro Iglesias, Teresa
Egerique Mosquera, María Elena Suárez Sarmiento, María Felisa Rodríguez
Carrera, Carlos Gómez Salgado e Moisés Rodríguez Pérez, ao abeiro do disposto
no artigo 160 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a
seguinte proposición non de lei en pleno.
Exposición de Motivos:
A Xunta de Galicia impulsou nas últimas lexislaturas diferente medidas para tratar de
asegurar un axeitado bo clima de convivencia nas aulas dos centros educativos
galegos. A principal ferramenta para avanza neste eido foi a Estratexia Galega de
Convivencia 2015-2020 (Educonvives.gal).
Logo de varios anos de aplicación, a Consellería de Cultura, Educación e Universidade
renovou o curso pasado o seu compromiso por seguir traballando para dotar aos
centros educativos e á comunidade educativa dunha serie de recursos que lles
permitan afondar na mellora da convivencia escolar, desde unha óptica integral e
inclusiva.
A realización da III Macroenquisa sobre convivencia serviu para contar con información
sobre a percepción que ten o conxunto da comunidade educativa galega (profesorado,
alumnado, persoal non docente e familias) sobre situacións de conflito, igualdade,
coeducación, casos de acoso e outras posibles circunstancias.
Segundo a macroenquisa, o 90% das familias, profesorado e persoal consideran que
non existen problemas de convivencia no centro ou que estes ocorren de xeito puntual.
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A partir dunha diagnose da convivencia nos centros educativos galegos a Consellería
de Cultura, Educación e Universidade xa ten manifestado a súa vontade de definir unha
nova Estratexia Galega de Convivencia Escolar para os vindeiros anos.
A pesar de que existe un bo clima de convivencia nas aulas galegas, non se pode
baixar a garda e parece necesario adoptar novas medidas a aplicar nos propios centros
educativos e nas súas contornas territoriais desde unha perspectiva máis transversal.
O sistema educativo non ten capacidade para resolver todas ás ameazas que poden
afectar aos menores galegos, xa que tamén deben implicarse as familias e outras
institucións. Aínda así, o Grupo Parlamentario Popular entende que o eido educativo
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pode contribuír a propiciar a implicación doutros axentes, entidades e institucións para
propiciar un enfoque transversal e tratar de paliar ou eliminar problemas que deriven en
conflitos nos que estean implicados menores.
Por todo o anteriormente exposto, O Grupo Parlamentario Popular de Galicia formulan
a seguinte proposición non de lei en pleno:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta a impulsar o traballo do Consello Galego de
Convivencia para, a partir da diagnose da última macroenquisa e incorporando
achegas de diferentes axentes e institucións, deseñar e poñer en marcha mecanismos
de cooperación que permitan mellorar as medidas no ámbito da convivencia escolar e
ofrecer un enfoque transversal ante situacións que poidan derivar en problemas e/ou
conflitos para os menores de idad.”
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Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022
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Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 17/01/2022 12:35:53
Ovidio Rodeiro Tato na data 17/01/2022 12:36:15
Teresa Egerique Mosquera na data 17/01/2022 12:36:31
María Elena Suárez Sarmiento na data 17/01/2022 12:36:40
Rodríguez Pérez, Moisés na data 17/01/2022 12:36:57
Gómez Salgado, Carlos na data 17/01/2022 12:37:04
José Luis Ferro Iglesias na data 17/01/2022 12:37:11
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María Felisa Rodríguez Carrera na data 17/01/2022 12:37:23
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu
deputado e da súa deputada Juan Carlos Francisco Rivera e Matilde Begoña
Rodríguez Rumbo, a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo
160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición
non de lei en Pleno.
Exposición de motivos
O Foro Económico de Galicia vén de publicar no mes de decembro o Informe de
Conxuntura Socioeconómica relativo ao terceiro trimestre do ano 2021.
Un informe que revela que a economía galega vai recuperando niveis de
actividade e crecemento respecto da etapa precrise, aínda que este dinamismo non
é homoxéneo, preocupando especialmente o menor nivel de investimento
respecto da media da economía española, a maior contracción das exportacións e
importacións e polo que se refire ao emprego, menos taxa de actividade e
ocupación e peor calidade do mesmo. Así mesmo, destaca que Galicia se atopa no
nivel medio - baixo no ámbito da competitividade.
En todo caso tamén compre destacar que de inicio a economía galega tivo unha
menor afectación na súa actividade produtiva na crise do ano 2020 provocada
pola Covid-19.
Os especialistas do Foro sinalan que o PIB galego se atopa 3,5 puntos por
debaixo do nivel precrise, e que aínda supoñendo un mellor comportamento que a
media da economía española está lonxe da media Europea.
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O crecemento do PIB galego reflexa, polo lado da demanda, un crecemento
positivo do consumo público e privado con taxas superiores á media estatal, pero
tamén unha contracción do investimento do 3,3 % fronte ao incremento do 1,3 %
en España.
No caso do sector exterior, tamén se reflexa unha contracción das exportacións e
así como das importacións galegas (2,7 % e 5,7 %, respectivamente) fronte as
taxas de crecemento positivo na economía española e superiores ao 10 %.
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O informe tamén reflexa un incremento do gasto público en valores superiores o
cuarto trimestre do 2019 e unha contracción do gasto privado, aínda que inferior a
media española.
Dende o punto de vista da oferta, a reactivación en Galicia no terceiro trimestre
tan só se rexistra no sector servizos, o que contratas co rexistrado en España onde
a industria manufactureira medra un 1,2 % fronte unha caída en Galicia do 0,5 %.
En termos de produtividade do tecido produtivo galego este segue sendo inferior
a media española, onde destaca a baixa produtividade do sector manufactureiro
en relación o conxunto do Estado que representa o 71,9 % no último trimestre
fronte ao 78,2 % antes da crise do 2019.
En canto ao emprego, a pesar de que se recuperan os niveis de afiliación, a taxa
de actividade en Galicia ofrece os peores datos do Estado (despois de Asturias) e
no que atinxe as taxas de ocupación, Galicia é a quinta Comunidade Autónoma
con menor taxa de ocupación.
Salientar tamén que a calidade do emprego en Galicia non mellora, manténdose
un incremento da contratación parcial e unha maior temporalidade no emprego,
especialmente no que se refire ao emprego feminino, aumentando os índices de
desigualdade no ámbito da contratación (o 25 % das mulleres teñen un emprego
parcial fronte o 6,2 % dos homes).
Finalmente, a pesar de que o impacto da crise no ano 2020 en Galicia foi menor
que en España, o Índice de Competitividade Rexional reflexa que só Galicia e a
Comunidade de Valencia perden peso relativo, ocupando Galicia unha posición
media- baixa (noveno posto).
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
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O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Impulsar unha estratexia que permita acadar que as empresas galegas
melloren a súa competitividade, mellorando o ciclo exportador a través da
dixitalización e innovación, reforzando o papel das antenas do Igape no
exterior e explorando a apertura de novas oficinas noutras cidades do
sudeste asiático, Brasil ou Oriente Medio que permitan acompañar as
pemes galegas no seu proceso de internacionalización.
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2. Impulsar unha estratexia de competitividade industrial que permita acadar a
medio prazo en Galicia que o sector industrial supoña un 20 % do PIB.

Pazo do Parlamento, 17 de xaneiro do 2022
Asdo.: Juan Carlos Francisco Rivera
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Luís Manuel Álvarez Martínez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Juan Carlos Francisco Rivera na data 17/01/2022 10:24:17
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 17/01/2022 10:24:26
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 17/01/2022 10:24:38
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos seus
deputados e das súas deputadas Juan Carlos Francisco Rivera, Matilde Begoña
Rodríguez Rumbo, Patricia Otero Rodríguez e Luís Manuel Álvarez
Martínez, a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de
lei en Pleno.
Exposición de motivos
A chegada da Alta Velocidade a Galicia, en concreto á provincia de
Ourense, despexou moitas incógnitas e trouxo consigo outras tantas dúbidas.
A primeira incógnita despexada é que a Alta Velocidade chegou a Galicia antes de
rematar o ano 2021, tal como comprometeu o presidente do Goberno Pedro
Sánchez.
Este cumprimento retrata que os vaticinios negacionistas espallados
interesadamente polo presidente da Xunta de Galicia en torno a data da chegada
do AVE a Galicia, non eran máis que un intento de confrontar co Goberno do
Estado.
Aínda que o AVE como tal non efectuará parada na estación da Gudiña-Porta de
Galicia, esta estación si dará cobertura ferroviaria as persoas viaxeiras que
decidan achegarse a Madrid ou Ourense, empregando a Alta Velocidade a través
dos trens Alvia.
En consecuencia, a redución de tempos alterou as horas previstas de parada destes
trens que conectan con Madrid ou co interior de Galicia.
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Isto afecta tamén aos horarios dos autobuses interurbanos de titularidade da
Xunta de Galicia, que achegan aos viaxeiros a estes servizos.
Sendo Verín o centro neurálxico, loxístico, económico e comercial da comarca de
Monterrei (30.000 persoas), a Xunta de Galicia debería modificar os horarios das
conexións de transporte público dende esta vila coa estación da Gudiña – Portas
de Galicia, fixando combinacións axeitadas para que os potenciais viaxeiros e
viaxeiras poidan chegar a tempo para coller algún dos Alvia que parten da Gudiña
cara Madrid.
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Conexións existentes entre Verín-A Gudiña
Son catro os trens diarios nos que podemos, dende a Gudiña, chegar á capital de
España -ás 08:01h, 10:34h, 13:43h e 19:28h-. Por outra banda, son cinco as
conexións de autobús que unen a nosa vila coa estación de ferrocarril:
 13:00h, con chegada ás 13:50h
 17:15h, con chegada ás 18:05h
 18:30h, con chegada ás 19:14h
 20:10h, con chegada ás 20:57h
 22:10h, con chegada ás 23:00h
Con estes horarios, pode comprobarse que, en ningunha ocasión, se podería
acceder aos dous primeiros trens Alvia. Tampouco ao terceiro, xa que o primeiro
dos autobuses chegaría sete minutos máis tarde da saída do tren ás 13:43h. Só no
caso de viaxar no bus con saída de Verín ás 17:15h ou ás 18:30h poderiamos facer
uso do servizo ferroviario das 19:28h. Aínda así, no primeiro estariamos
obrigados a agardar unha escala de arredor de hora e media.
Outro dato salientable é que estes servizos de transporte público por estrada que
comunican Verín coa Gudiña teñen lugar de luns a venres laborables, polo que
tampouco é factible o acceso aos trens que circulan na fin de semana ou en días
festivos.
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Conexións A Gudiña-Verín
No caso contrario, mesmos problemas. Para volver a Verín dende A Gudiña,
soamente teriamos dúas opcións de regreso a casa, a pesar de existir catro trens e
outras tantas combinacións de autobús que conectan a estación de ferrocarril coa
nosa vila:
 07:07h
 07:56h
 11:55h
 15:52h
Só no caso de viaxar no tren das 06:20h -que chega ás 08:44h á Gudiña- ou das
13:15h -que chega ás 15:37h- poderiamos coller algún deses autobuses. Polo
tanto, se escollemos as opcións de Alvia máis tardías -ás 17:45h e ás 19:13h- non
dispoñeriamos de opcións para chegar ata Verín por esta vía.
Como no caso anterior, estas conexións teñen lugar de luns a venres laborables,
polo que o servizo en fin de semana ou días festivos quedaría deserto.
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Non ocorre isto no caso doutras localidades ourensás como O Barco de
Valdeorras, onde a Xunta de Galicia xa modificou os horarios de autobús para
garantir os enlaces con esperas reducidas. Así, atrasouse o horario do servizo que
lles permite ás e aos viaxeiros coller o primeiro tren da mañá creando ademais
unha nova expedición para atender aos que chegan no tren de volta a media tarde.
Tamén se mantén o servizo que sae da Gudiña ás 19:00h e que conecta aos
viaxeiros con Viana do Bolo.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento insta a Xunta de Galicia a modificar os horarios dos autobuses da
conexión inter urbán que teñen como punto de chegada ou saída as localidades de
Verín e A Gudiña, de tal xeito que sexan compatibilizados cos horarios dos trens
de alta velocidade que teñen chegada e saída dende a estación Portas de Galicia.
Pazo do Parlamento, 17 de xaneiro do 2022
Asdo.: Juan Carlos Francisco Rivera
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Patricia Otero Rodríguez
Deputado e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Luís Manuel Álvarez Martínez
Deputado - portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Juan Carlos Francisco Rivera na data 17/01/2022 10:17:41
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 17/01/2022 10:17:50
Patricia Otero Rodríguez na data 17/01/2022 10:18:04
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 17/01/2022 10:18:16

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
100845

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e do seu deputado Carmen Rodríguez Dacosta, Marina Ortega
Otero e Julio Torrado Quintela, a través do seu portavoz e ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte proposición non de lei en Pleno.
Exposición de motivos
O mercado laboral galego segue a estar caracterizado por un escaso dinamismo,
cunha taxa de actividade de tan só un 52,9 % , fronte ó 59,14 do resto do Estado,
caracterizado, por un insoportable índice de precariedade, e dobre temporalidade
e que afecta con máis forza ás mulleres, ás mozas e mozos e ás paradas e os
parados de longa duración.
Cos da última EPA publicada a precariedade continúa a ser unha constante. A taxa
de temporalidade aumenta, é do 26 % , a de parcialidade do 13,4 % e no caso da
involuntaria do 51,3 %.
Por sexos, de novo, son as mulleres as que sofren máis o desemprego, cunha taxa
do 11,1 %, fronte ó 9,5 % no caso dos homes. E no caso dos máis mozos, esta
sube ata o 24,3 %. Cunha forte caída do emprego na industria, con 8.800 postos
de traballo menos que no mesmo trimestre de 2020, unha baixada do 4,9 %.
Evolución contraria ó resto do Estado onde rexistra un repunte interanual, en
40.400 persoas empregadas máis.
Neste contexto a creación de emprego estable e de calidade supón un elemento
fundamental no desenrolo e avance da economía tan necesaria en Galicia.
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O emprego é un pilar clave no benestar dunha sociedade e permite o crecemento
da cidadanía e, polo tanto, impulsa a actividade económica a todos os niveis.
En tan so un ano e medio, España logrou recuperar os niveis de afiliación á
Seguridade Social previos á pandemia.
Créase emprego en todos os sectores económicos e de forma importante en
sectores económicos de alto valor engadido.
Nese senso, a reforma laboral acadada entre o Goberno do Estado e os axentes
sociais, un acordo ambicioso, é a mellor ferramenta para seguir consolidando un
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marco de creación de emprego que atalle os dous principais males do noso
mercado de traballo, a precariedade e o alto desemprego, como acontece na nosa
Comunidade Autónoma, de maneira máis pronunciada que no Estado.
Por elo, a nova reforma laboral penalizará a contratación de baixa duración e
incentivará a contratación indefinida e o emprego estable.
A nova reforma laboral tamén aposta por potenciar a contratación indefinida
fronte a temporalidade e reducirá o número de tipos de contratos xeneralizando o
contrato indefinido, limitando a contratación temporal a un máximo de tres meses
por ano, e fomentando o contrato fixo descontinuo.
Así mesmo, o novo marco laboral recupera a negociación colectiva situándoa no
corazón do novo modelo de relacións laborais, aumentando os dereitos dos
empregados.
Ademais, reforzaráse a negociación colectiva ao recuperar a ultraactividade
indefinida, xa que os convenios se prorrogarán ata que sexan substituídos por
outros novos sen límite temporal. Tamén se incrementan as sancións por
contratación irregular e se impulsa a formación dos traballadores e traballadoras.
Partindo da boa experiencia que deron os ERTE ao longo da crise económica
durante a pandemia, súmase a regulación dun novo instrumento, o Mecanismo
RED de Flexibilidade e Estabilización do Emprego como alternativa o
despedimento, como forma de flexibilidade interna das empresas. Impediranse,
ademais, os ERE nas administracións públicas.
En definitiva, trátase de crear un marco laboral do século XXI, que permita
reducir a temporalidade no traballo, reforzar a creación de emprego de calidade e
ofertar seguridade xurídica ás empresas e, ao mesmo tempo, cumprir cun
compromiso adquirido coa Comisión Europea para lograr o seu aval e comezar a
percibir os primeiros fondos europeos, como xa está a suceder.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
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O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
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1. Apoiar a reforma laboral acadada entre os axentes sociais para impulsar a
creación de emprego estable e de calidade, para atallar a precariedade e o
desemprego.
2. Contribuír co apoio do Parlamento de Galicia a potenciar a contratación
indefinida fronte á temporalidade a través do contrato indefinido e de
fomento do contrato fixo descontinuo, así como apoiar a recuperación da
negociación colectiva para aumentar os dereitos dos traballadores e
traballadoras, que permita restablecer o equilibrio entre as empresas e
persoas traballadoras.
3. Respaldar o Mecanismo RED de Flexibilidad e Estabilización do Emprego,
que será a alternativa ao despedimento, como forma de flexibilidade
interna das empresas.
4. Refrendar o acordo alcanzado, a aposta pola ultraactividade indefinida e a
formación das persoas traballadoras como forma de crear un marco laboral
adaptado ás necesidades do século XXI.
5. Defender o diálogo como ferramenta para alcanzar acordos coma o logrado
polos axentes sociais en torno á reforma laboral, por encima de ideoloxías,
e que permiten avanzar cara unha recuperación xusta.
Pazo do Parlamento, 17 de xaneiro do 2022
Asdo.: Carmen Rodríguez Dacosta
Marina Ortega Otero
Julio Torrado Quintela
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asdo.: Luís Manuel Álvarez Martínez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 17/01/2022 10:59:59
Marina Ortega Otero na data 17/01/2022 11:00:08
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Julio Torrado Quintela na data 17/01/2022 11:00:18
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 17/01/2022 11:00:26
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e do seu deputado Carmen Rodríguez Dacosta, Noelia Otero Lago,
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Julio Torrado Quintela e Marina Ortega
Otero, a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de
lei en Pleno.
Exposición de motivos
No marco do Plan nacional de Recuperación, Transformación e Resiliencia
inclúense, no compoñente 23, novas políticas públicas para un mercado de
traballo dinámico, resiliente e inclusivo. Un dos obxectivos é reformar e impulsar
as políticas activas de emprego, mellorando a cohesión do Sistema Nacional de
Emprego cun enfoque centrado nas persoas e nas empresas, orientándoas cara a
uns resultados avaliables, coherentes coa innovación, a sustentabilidade e as
transformacións produtivas, apoiadas na mellora das capacidades.
Neste compoñente 23 intégrase o Investimento 1, Emprego Xove, que asemade
inclúe a actuación do Programa de primeira experiencia profesional nas
administracións públicas.
Esta actuación ten como finalidade desenvolver un plan de primeiras experiencias
profesionais para as persoas xoves no seo dos servizos prestados polas
administracións públicas.
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A dificultade de adquirir unha primeira experiencia laboral significativa aféctalles
ás persoas xoves, dificúltalles a súa integración temperá no mercado de traballo e
o seu crecemento profesional e, xa que logo, persoal.
Esa falta de experiencia profesional relacionada coa formación cursada é unha
das barreiras que teñen as persoas xoves para acceder a un emprego cualificado, o
que as deixa en desvantaxe respecto doutras de máis idade, e promove dinámicas
de desaxuste por sobrecualificación entre as habilidades que teñen e as que
requiren os postos de traballo ós que finalmente acceden.
Un programa, dirixido a xoves en desemprego maiores de 16 e menores de 30
anos con etapa formativa completa e acreditada en canto a coñecementos se
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refire, que pretende facilitar mediante ese primeiro contrato de traballo, a
adquisición de competencias soft, así como habilidades sociais e profesionais.
A través do programa de primeira experiencia realizaranse preferentemente
tarefas relacionadas coa economía verde, a dixitalización de servizos, a cohesión
social, a atención da dependencia e intervención con colectivos vulnerables, a
rehabilitación de contornos e vivenda , así como o desenvolvemento local rural.
Con estes preámbulos, e financiado con recursos do Instrumento Europeo de
Recuperación (NextGenerationEU), a través do Mecanismo de Recuperación e
Resiliencia establecido polo Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeo
e do Consello do 12 de febreiro de 2021, o xoves 30 de decembro de 2021 era
publicada no Diario Oficial de Galicia a Orde de 29 de decembro de 2021 pola
que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas
destinadas ó financiamento do Programa de primeira experiencia profesional nas
administracións públicas, de contratación de persoas xoves desempregadas no seo
dos servicios prestados pola Administración pública galega, no marco do Plan de
Recuperación, Transformación e Resiliencia, e se procede á súa convocatoria para
o exercicio 2022, estendéndose o seu ámbito de aplicación a todo o sector público
autonómico de Galicia. A contratación das mozas e dos mozos realizarase por
unha duración máxima de 12 meses, con xornada a tempo completo.
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No artigo 3 da referida orde establécense as entidades beneficiarias da subvención
e fíxanse como tales exclusivamente os órganos da Administración da Xunta de
Galicia e os seus organismos autónomos, así como as demais entidades que
integran o sector público autonómico de Galicia.
Por outra banda, segundo o estipulado na Orde TES/1152/2021, do 24 de outubro,
publicada no BOE de data 26 de outubro de 2021, pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ó financiamento
do "Programa de primeira experiencia profesional nas administracións públicas",
de contratación de persoas mozas desempregadas no seo dos servizos prestados
polas administracións públicas, no marco do Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, no seu artigo 3.b establécense como persoas
beneficiarias da subvención de forma literal:
“b) En el ámbito de gestión de las comunidades autónomas serán beneficiarias
las entidades que determinen las mismas, dentro de los órganos de la
administración de la comunidad autónoma y sus organismos públicos vinculados
o dependientes, así como las demás entidades del sector público institucional de
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la respectiva comunidad autónoma, así como las corporaciones locales o
entidades dependientes o vinculadas a una administración local de su ámbito
territorial.”
Así as cousas, este Grupo Parlamentario Socialista non alcanza a entender que no
se inclúan como beneficiarias deste programa as corporacións locais de Galicia,
así coma as entidades dependentes ou vinculadas á Administración local do
ámbito territorial de Galicia, a excepción de que a causa sexa a continua
discriminación que veñen sufrindo os concellos por parte de Goberno galego,
nomeadamente as non gobernadas polo Partido Popular de Galicia. Esta
discriminación, saltándose o disposto na Orde estatal que ampara a convocatoria,
para o Presidente de Galicia non debe formar parte do seu concepto de
“discriminación” no que si inclúe, paradoxicamente, a financiación dos
programas piloto nas comunidades de Estremadura, Valencia, Navarra e País
Vasco recollidos en cambio, iso si, no Real decreto 902/2021, do 19 de outubro.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a que, de forma inmediata, corrixa
esta grave disfunción e inclúa as corporacións locais de Galicia e entidades
dependentes ou vinculadas a unha Administración local galega como
beneficiarios do programa de primeira experiencia profesional.

Pazo do Parlamento, 17 de xaneiro do 2022
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Asdo.: Carmen Rodríguez Dacosta
Noelia Otero Lago
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Luís Manuel Álvarez Martínez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 17/01/2022 10:05:04
Noelia Otero Lago na data 17/01/2022 10:05:13
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 17/01/2022 10:05:20
Julio Torrado Quintela na data 17/01/2022 10:05:34
Marina Ortega Otero na data 17/01/2022 10:05:41
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 17/01/2022 10:05:52
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa da
deputados Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Ramón Fernández Alfonzo e Luis Bará
Torres, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para debate en Pleno, sobre a universalización do servizo de
Atención Telefónica á cidadanía a través do número 012.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Xunta de Galiza ven prestando servizo atención telefónica á cidadanía a través
do número de teléfono 012, mediante o que se informa e asesora, permitindo, asemade,
a realización de trámites administrativos sinxelos.
O servizo, actualmente externalizado, permite -entroutros extremos- o contacto
co persoal da Xunta de Galiza, recibir información sobre competencias, fins e
localización de órganos de xestión administrativa, posibilita a presentación que queixas
e suxestións, sobre procedementos e trámites administrativos;

ou mesmo facilita

información sobre axudas para adquisición ou rehabilitación de vivendas, ofertas de
traballo, políticas activas de emprego ou para cumprimentar un dos requirimentos
básicos para a percepción de prestación ou subsidio de desemprego, como é a
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renovación da tarxeta de demandante de emprego.
Xa que logo é un servizo básico no que a utilidade será maior, canto maior sexa
a dificultade para acceder á administración pública, ben polo descoñecemento das
complexidades administrativas ou polas limitacións, técnicas ou materiais, para o aceso
virtual.
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O certo é que nun momento no que está limitado (desaconsellado en calquera
caso) o aceso ás dependencias administrativas, o que reduce as posibilidades de
información e asesoramento presencial; no que está constatada a realidade de que boa
parte da poboación galega, nomeadamente a residente no rural, carece de acceso a
internet, o que impide a relación virtual coa administración; o teléfono é un vehículo
básico para poder acceder á información administrativa e a relación coa administración.
A pesares do indicado e de que a cidadanía galega xa paga cada ano máis de
1.222.000 € pola mera existencia do servizo de información (externalizado), resulta que
cada vez que un cidadá/n o utiliza debe pagar por cada chamada un prezo que,
dependendo de cada operador telefónico, pode oscilar entre 0,43 e 0,83 € por cada 160
segundos de duración da comunicación e ao marxe da eficacia da mesma e da
necesidade de repetila. Non é infrecuente o caso dunha persoa que, ante a saturación dos
operadores, ten que chamar ate 5 veces ate poder recibir a información pretendida ou
realizar a xestión demandada.
Xa que logo tendo en conta que o acceso a boa parte da información facilitada
por este servizo é un dereito que a lei confire á cidadanía nas súas relacións coa
administración pública, que noutros moitos casos é necesaria para exercer dereitos
esenciais ou mesmo que ven imposta legalmente, e que en moitos casos trátanse de
“clientes cautivos”, por non ter outra vía de aceso á esa información ou asesoramento
primario, dende o Bloque Nacionalista Galego entendemos improcedente a imposición
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da obriga de pago cada vez que se use o servizo.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego presenta a
seguinte proposición non de lei para debate en Pleno:
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“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a realizar as xestións oportunas para que
o servizo de información e asesoramento que se presta por medio de número de teléfono
012 sexa de balde para a cidadanía, asumindo, de ser necesario, a Xunta de Galiza os
custes producidos polas chamadas telefónicas.”

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

Asdo.: Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Ramón Fernández Alfonzo
Deputados do G.P. do BNG
Luis Bará Torres
Portavoz s. do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 17/01/2022 16:31:43
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Ramón Fernández Alfonzo na data 17/01/2022 16:32:03

Xosé Luis Bará Torres na data 17/01/2022 16:32:16
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
dos deputados Daniel Castro García, Ramón Fernández Alfonzo e Daniel Pérez
López, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, sobre a necesidade de levar a cabo
un Plan Industrial para a Mariña.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A necesidade de que a comarca da Mariña precisa un Plan Industrial lévase
manifestando desde hai xa décadas. Ano tras ano a industria desta comarca viu como
ían desaparecendo empresas e postos de traballo, facendo que o peso industrial da
Mariña e do noso país fose progresivamente a menos.
Todo este desmantelamento produciu un fartazgo que se mostrou claramente o
pasado 17 de novembro na Folga Xeral da Mariña, onde toda a comarca dixo basta ás
políticas dos gobernos da Xunta e do Estado que levaron a que día de hoxe a Mariña
estea nun dos seus peores momentos económicos e industriais.
Alén disto, a situación tinguiuse dunha maior incerteza a finais do pasado mes
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de decembro cando o proceso de negociación de Alcoa collía un novo rumbo ao
aprobarse a parada da cubas até o 2024, coa promesa dun rearranque e cuns
traballadores e traballadoras abandonadas polos dous gobernos que decidiron
democraticamente escoller esa opción ante a falta de solucións políticas. Neste contexto
onde non se ten ningunha garantía dun final positivo, temos que sumar o peche
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definitivo da empresa de aeroxeradores de Vestas en Viveiro, que levou á rúa a preto de
cen persoas que se suman á longa lista de postos de traballo perdidos no eido industrial.
Polo tanto, e ante a unha nova situación aínda máis desoladora e negativa,
cómpre que a Xunta promova un Plan de Industrialización para unha comarca que se xa
o levaba precisando desde hai anos, a día de hoxe fáiselle vital.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a desenvolver, coa maior das
urxencias, un Plan de Industrialización e Emprego da Mariña no que se determine o
orzamento e os tempos para a súa aplicación.”

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

Asdo.: Daniel Castro García
Daniel Pérez López
Ramón Fernández Alfonzo
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Deputados do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Daniel Pérez López na data 17/01/2022 17:16:18

Ramón Fernández Alfonzo na data 17/01/2022 17:16:21

Ana Pontón Mondelo na data 17/01/2022 17:16:33
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Daniel Castro García na data 17/01/2022 17:16:43
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Mercedes Queixas Zas, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira
Pazos, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, sobre a urxencia de reforzar a
calidade asistencial sanitaria no CHUAC e na Atención Primaria da comarca da Coruña.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A pandemia provocada pola Covid-19 non fixo senón demostrar aínda máis a
importancia de dispoñer dun sistema de saúde público, universal e gratuíto. Dende o
inicio da pandemia, os traballadores e as traballadoras da sanidade pública recibiron o
recoñecemento e a gratitude da cidadanía ao seu labor, desenvolvido en durísimas
condicións. Este recoñecemento abría a esperanza de que tras o estado de alarma
sanitaria o SERGAS impulsase medidas e reformas para mellorar e afortalar o noso
sistema público de saúde, corrixindo as feblezas provocadas por anos de políticas de
recortes, tal como demandaban as sociedades científicas e axentes sociais e sindicais.
Porén, esa demanda non se está a cumprir.
Nas últimas semanas, o persoal de urxencias do Hospital Universitario da
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Coruña estase a manifestar reclamando que se reforce o cadro de persoal para facer
fronte á saturación do servizo.
O persoal do servizo de urxencias denuncia a vulneración dos acordos relativos
a ratios de traballo, falla de cobertura de ausencias, sobrecarga de profesionais e
denegación dos permisos de xeito sistemático.
1
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Esta situación, produto, entre outras cousas, da insuficiencia de persoal, provoca
que a ratio de persoas enfermeiras por doentes ao seu cargo sexa de 1 por 16, en contra
das recomendacións da Organización Mundial da Saúde e entidades sociosanitarias que
consideran que a ratio non debe exceder de 1 por 12.
O persoal de urxencias do CHUAC advirte que o alto grao de presión asistencial
ao que se ven sometidos imposibilita a calidade e seguridade na atención ao paciente,
froito dunha situación de saturación que provoca, entre outras cousas, a acumulación de
doentes nos corredores.
Esta situación vén sumarse aos problemas que acumula a atención primaria na
comarca da Coruña, mais que se acentúa por toda Galiza. Antes da pandemia da Covid19, a Atención Primaria atravesaba unha profunda crise estrutural, con demoras e
masificación da asistencia, como consecuencia dos recortes nos orzamentos aplicados
polos Gobernos da Xunta de Galiza nos últimos anos. Na actualidade, os orzamentos na
Atención Primaria apenas supoñen o 12% do orzamento sanitario total, polo que é
evidente a necesidade de incrementalo.
A crise da pandemia por Covid-19 e a súa patoloxía significou a paralización da
actividade asistencial tanto da atención primaria como da hospitalaria, por medo a que
colapsasen os hospitais, o que determinou non só postergar a actividade asistencial
preferente e crónica, senón tamén a cirúrxica non urxente, co incremento das demoras,
quer en consultas quer en probas complementarias, así como as listaxes de espera
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cirúrxicas. Estímase que en Galiza paralizáronse ao redor de 3.000 intervencións
cirúrxicas, 600.000 consultas e 20.000 probas diagnósticas.
Ao mesmo tempo, a administración pechou os centros de saúde e/ou limitou o
acceso aos mesmos, substituíndo a consulta presencial pola telefónica, e reduciu o aforo
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das salas de espera obrigando os pacientes a facer cola fóra dos centros para recibir
atención.
Durante o estado da alarma sanitaria, a atención primaria demostrou a
importancia de dispoñer dun nivel asistencial universal, gratuíto e de proximidade coa
poboación. Nos meses máis duros do confinamento, a atención primaria identificou
contaxios e contactos, realizou o seguimento das persoas infectadas nos seus domicilios,
atendeu e resolveu o resto das patoloxías e as dúbidas e temores da cidadanía.
Porén, non se acometeron as reformas e melloras que esixía a situación e
persiste a precariedade, engadida a unha atención baseada en primar consultas
telefónicas sobre as presenciais e con restricións de acceso aos centros de saúde.
A implantación das consultas telefónicas de xeito xeneralizado non é
comprendida pola cidadanía e orixina nela sentimentos de afastamento e desprotección
do sistema sanitario público.
Restrinxir o acceso aos centros de saúde, formando longas filas diante do centro
co argumento de “evitar contaxios”, non aborda o principal problema: falta de recursos
e medios para dar unha axeitada cobertura asistencial á poboación. Ante esta situación,
a plataforma SOS Sanidade Pública reclama que se implante de xeito inmediato nos
centros de saúde un protocolo anticovid-19 que estabeleza circuítos seguros de
mobilidade no seu interior e salas de espera adaptadas para cumprir coas actuais normas
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sanitarias e que se amplíe o cadro de profesionais e as quendas de atención para rematar
coas inaceptábeis listaxes de espera.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate en Pleno:
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“O Parlamento insta a Xunta a:
1- Reforzar o cadro de persoal e a mellora das súas condicións laborais da
Atención Primaria da comarca da Coruña e mais do CHUAC, co obxectivo de rematar
coa actual situación de saturación do servizo e de asegurar a calidade e seguridade na
atención ao paciente.
2- Implantar de forma inmediata nos centros de saúde un protocolo anticovid-19
que estabeleza circuítos seguros de mobilidade no seu interior e salas de espera
adaptadas para cumprir coas actuais normas sanitarias.
3- Implantar de inmediato as consultas presenciais para todas as persoas que o
demanden, limitando as consultas telefónicas ou telemáticas a unha actividade
asistencial complementaria (receitas, baixas, resultados, etc.) que non discrimine as
persoas maiores con dificultades para dispoñer e manexar as novas tecnoloxías.
4- Contratar persoal e acabar coa súa precariedade laboral, aplicando un “Plan
de Mellora da Atención Primaria” que redimensione os equipos multidisciplinares para
dar cobertura ás necesidades de saúde da poboación.
5- Incrementar de maneira urxente o orzamento destinado á atención primaria,

CSV: BOPGDSPG-vaQQeUrBH-7
REXISTRO-SZi8sZxOo-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

co obxectivo de acadar o 25% do orzamento destinado á sanidade.”

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 17/01/2022 17:49:05

María Montserrat Prado Cores na data 17/01/2022 17:49:19

Iria Carreira Pazos na data 17/01/2022 17:49:37
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Ana Pontón Mondelo na data 17/01/2022 17:49:50
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa deputada
e do seu deputado, Patricia Otero Rodríguez e Julio Torrado Quintela, a través do
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Pleno.
O desmantelamento dos servizos de Atención Primaria no concello de Viveiro
véñense padecendo e denunciando dende hai moitos anos. O centro de saúde e o
PAC de Viveiro sofren dende hai moito tempo os 12 anos de recortes na sanidade
por parte do goberno popular na Xunta de Galicia.
O centro de saúde de Viveiro, como tantos outros da provincia de Lugo e do resto
de Galicia son o exemplo do ataque, que a Xunta de Galicia, fai cara á Atención
Primaria, base do sistema asistencial para construír unha sanidade próxima e de
calidade.
Como diciamos a situación de saturación e colapso que está a vivir o centro de
saúde de Viveiro non é nada novo, froito da covid-19, xa viña de vello, e eran e
son habituais as queixas dos seus usuarios e usuarias.
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Só poñer algúns exemplos da falla de médicos deste centro de saúde que
demostran que se trata dun problema estrutural e non puntual:
-

No verán do ano 2018, moitos dos pacientes da quenda de tarde quedaban
sen atender por faltas de médicos neste centro de saúde, xa que dos tres
médicos que traballan nesa quenda en moitas ocasións só había un.
Ademais na quenda da mañá, sen cubrir todo o verán dúas prazas de
médicos. O que amosa unha política irresponsable de non cubrir o persoal.

-

A finais de 2019 os pacientes denunciaban que tardaban semanas en
coñecer os resultados de probas e analíticas posto que, aínda que tiñan
citas concertadas, non había médicos substitutos e as mesmas citas eran
anuladas.

-

Ao longo de 2021 foron numerosas as ocasións en que dos 7 médicos da
quenda da mañá só había dous nesta quenda e outro para as urxencias. Ao
longo do verán, na quenda de tarde, que conta con tres médicos, houbo
días en que non había ningún persoal facultativo.

100865

Esta é a política do señor Feijóo para coa atención primaria; non cubrir baixas,
nin vacacións, nin excedencias, nin xubilacións. Dende hai moitos anos dende o
Concello de Viveiro, os profesionais sanitarios e os usuarios deste centro de
saúde levan denunciando a falta de medios humanos e materiais e pedindo que se
cubran estas baixas e se poñan os medios suficientes para ter unha atención
primaria de calidade que así o merecen os pacientes, pero tamén para ter unhas
condicións dignas para os seus profesionais xa que en moitos momentos teñen
que atender unha media diaria de 90 a 100 pacientes.
Agora, en plena sexta ola da covid-19, este centro atópase nunha situación
caótica. Na semana pasada chegaron a faltar 3 dos 7 médicos da quenda da mañá,
o que implicou entre outros problemas, a que se chegasen a aprazar moitísimas
citas e que como denunciou algún paciente en prensa .... “ O problema máis
gordo é que non te avisan, sábelo cando chegas ao centro de saúde despois de
desprazarte”. Ademais os usuarios están tardando ata 16 días para conseguir citas
médicas.
E o caso chegou ata un punto tan caótico que durante varios días este centro de
saúde chegou a contar só cun único médico, para atender a case 16.000 veciños e
veciñas.
Por iso, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a seguinte
proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a dotar de medios humanos e
materiais necesarios e suficientes ao centro de saúde de Viveiro, para que teña a
capacidade asistencial que ten asignada e recupere os servizos que foron
suprimidos ou mermados nos últimos tempos.
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Pazo do Parlamento, 17 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Patricia Otero Rodríguez na data 17/01/2022 18:03:58
Julio Torrado Quintela na data 17/01/2022 18:04:11
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a
iniciativa do deputado Xosé Luis Rivas Cruz e das deputadas Maria González
Albert e Carmen Aira Díaz, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Proposición non de lei para debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 13 de setembro do pasado ano 2021, a Federación Rural Galega –
FRUGA, presentou solicitude de subvención acolléndose á Orde do 28 de xullo
de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás organizacións
profesionais agrarias e asociacións agrarias para realizar actividades de interese
agrario, convocadas para o ano 2021 (código de procedemento MR321A),
O pasado 23 de novembro o director xeral de Gandaría, Agricultura e
Industrias Agroalimentarias, por delegación do Conselleiro en virtude da orde de
17 de novembro de 2015 (DOG núm. 23 do 23 de novembro) ditou a resolución
de INADMISIÓN a esta entidade solicitante, por incumprir o artigo 3.2 das bases
reguladoras, que indica que son entidades beneficiarias as asociacións agrarias,
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con ámbito de actuación provincial ou autonómico, legalmente constituídas de
acordo coa Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de
asociación, con código de actividade “811 Agricultura, gandaría, silvicultura,
caza, pesca”, consonte o Real Decreto 945/2015, do 23 de outubro, polo que se
aproba o Regulamento do Rexistro Nacional de Asociacións.
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É preciso dicir que non é este o único caso de denegación polo motivo
aludido anteriormente.
Para que isto sexa comprensible o incumprimento a que aluden as citadas
resolucións é o feito de non estaren inscritas estas asociacións agrarias no
Registro Nacional de Asociaciones.
Nas Disposicións Xerais do Real Decreto 949/2015, de 23 de outubro,
polo que se aproba o Regulamento do chamado Registro Nacional de
Asociaciones, no seu preámbulo di :
“De esta manera, las asociaciones nacen al Derecho desde el mismo
momento del acuerdo fundacional adoptado por los promotores, adquiriendo
personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, y se dotan de sus propias reglas
de organización y funcionamiento a través de los correspondientes estatutos.
Se atribuye al Registro la competencia para la inscripción de las
asociaciones de ámbito estatal, de aquellas que no desarrollen principalmente sus
funciones en el ámbito territorial de una comunidad autónoma.”
É por tanto desde o mesmo regulamento do Registro Nacional de
Asociaciones que se recoñece que estas, sempre que teñan ámbito exclusivo
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nunha Comunidade Autónoma ou nunha provincia non teñen cabida neste
Rexistro.
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Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta
a seguinte proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento de Galiza insta a Xunta a reconsiderar a resolución de
inadmisión as asociacións profesionais agrarias solicitantes de axudas para
realizar actividades de interese agrario, convocadas para o ano 2021, con
presenza

probada

no

asociacionismo

agrario

deste

País,

resolvendo

favorablemente as súas solicitudes.”

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Rivas Cruz na data 18/01/2022 10:39:16
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Ana Pontón Mondelo na data 18/01/2022 10:39:20

María González Albert na data 18/01/2022 10:39:28
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María del Carmen Aira Díaz na data 18/01/2022 10:39:36
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Iria Carreira Pazos, Montserrat Prado Cores e Olalla Rodil
Fernández, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, sobre a ausencia de pediatría a
tempo completo no CS de Galeras en Santiago de Compostela.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Atención Primaria no Servizo Galego de Saúde adoece dunha carencia
gravísima de profesionais en todas as categorías e que é común a todas as áreas
sanitarias. Aínda que esta situación é máis dramática no rural, os centros do urbanos
tampouco son alleos a esta problemática.
Esta falta de persoal é unha das causas da situación de sobrecarga que está a
sufrir este nivel asistencial, que se traduce en listas de agarda para ter acceso a unha cita
no centro de saúde así como en xornadas maratonianas para as profesionais. Ademais
provoca a non cobertura das prazas no caso de ausencias temporais (vacacións, IT),
mais tamén no caso de vacantes que fican descubertas despois de xubilacións ou
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traslados.
Unha das categorías que máis padece a situación é a das facultativas de
pediatría, e vimos asistindo a un proceso nos últimos anos no que múltiples núcleos do
rural fican sen asistencia pediátrica continuada, limitándose esta a unhas determinadas
horas durante o día, ou incluso, sen ter asistencia durante todos os días da semana.

1

100872

OFICINA PARLAMENTAR

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

O centro de saúde de Galeras, na cidade de Santiago de Compostela, vén de
quedar nesta situación. Após a xubilación da profesional do centro, a reincorporación da
nova profesional faise nun horario parcial de xeito que esta pediatra presta asistencia en
Val do Dubra e no centro de Galeras diariamente. Isto, ademais de supor unhas
condicións laborais complicadas para a profesional, tamén implica unha diminución no
tempo de asistencia que se viña prestando no caso do CS Galeras, co aumento posterior
nas listas de espera para ter unha cita e unha menor accesibilidade para as crianzas e as
familias.

Ante a gravidade do exposto anteriormente, o Grupo Parlamentar do BNG
presenta a seguinte proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a:
1º. Repoñer de inmediato o servizo de pediatría durante a xornada completa no
centro de saúde de Galeras en Santiago de Compostela.
2º. Realizar un Plan de Ordenación de Recursos Humanos no Sergas que
permita constatar as necesidades específicas de persoal que presenta cada área e que
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sirva como base para elaborar un plan de estabilización de emprego.”

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 18/01/2022 11:36:10

María Montserrat Prado Cores na data 18/01/2022 11:36:13
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Iria Carreira Pazos na data 18/01/2022 11:36:23
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa da
deputada e deputados Noa Presas Bergantiños, Ramón Fernández Alfonzo e Daniel
Pérez López, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para debate en Pleno, relativa ao incremento dos prezos,
singularmente de alimentación e enerxía, e ao impacto da denominada “costa de
xaneiro” na economía e nos fogares galegos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O ano 2021 estivo marcado a nivel económico e social por un forte incremento
dos prezos, singularmente dos enerxéticos. Este fenómeno, no marco da crise
económica derivada da pandemia da covid-19 está a condicionar a vida dos galegos e
galegas e o desenvolvemento das actividades económicas.
Analizando os datos publicados no mes de xaneiro de 2022 polo Instituto Galego
de Estatística vemos como tivo lugar unha importante suba da inflación. O índice xeral
de Galiza correspondente ao mes de decembro de 2021 rexistrou un incremento do 1,0%
con respecto ao mes anterior, dúas décimas inferior á rexistrada no conxunto do Estado
(1,2%), a diferenza do acontecido no mes anterior. Porén, hai que sinalar como con
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respecto a decembro de 2020 os prezos rexistraron un aumento do 6,7%, dúas décimas
superior ao do conxunto do Estado español (6,5%).
Por outra banda, respecto da variación interanual da inflación subxacente (índice
xeral sen alimentos non elaborados nin produtos enerxéticos) foi dun 2,1%, tres décimas
superior á rexistrada en novembro (1,8%) e igual á rexistrada a nivel estatal (2,1%). En
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termos de taxa interanual, os grupos que máis positivamente repercuten na taxa, son os
seguintes: "Vivenda, auga, electricidade, gas e outros combustíbeis" (27,1%),
"Transporte" (10,8%) e "Alimentos e bebidas non alcohólicas" (4,8%) cunha suma de
5,9 puntos entre os tres grupos .Con respecto á variación interanual do mes anterior, os
grupos que máis sumaron foron “Vivenda, auga, electricidade, gas e outros
combustibles” e “Alimentos e bebidas non alcohólicas”, elementos todos eles cun gran
impacto na economía dos fogares. Estes dous grupos foron tamén os que máis
destacaron respecto das variacións intermensuais e interanuais xunto co de transporte.
A nivel territorial o IGE tamén informa dos índices da estrutura administrativa
coñecida como provincia. Con respecto ao mes de novembro de 2021, a taxa de
variación dos prezos moveuse entre o 0,9% de Lugo e o 1,1% de Ourense. Así mesmo,
en termos de variación interanual, as taxas movéronse entre o 6,4% de Lugo e o 7,1%
de Ourense e Pontevedra consolidando Ourense como o territorio cunha meirande
tendencia ao incremento.
É necesario engadir que todo isto acontece nun contexto de nova suba dos prezos
enerxéticos, moi condicionada pola evolución dos prezos de emisións e do gas, e pola
permanencia da crise dos colos de botella e de materias primas no ámbito industrial e
loxístico.
É necesario que a administración galega estea vixiante diante do incremento dos
prezos, singularmente de alimentación e enerxía, e do impacto da denominada “costa de
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xaneiro” na economía e nos fogares galegos.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate en Pleno:
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“O Parlamento Galego insta a Xunta de Galiza a constituír unha mesa de traballo
específica que conte cos axentes sociais, sindicais e institucionais do país para valorar e
impulsar medidas que atendan o impacto nos fogares galegos e na economía galega do
aumento dos prezos, singularmente no ámbito dos bens básicos e imprescindíbeis para
desenvolver unha vida digna, como son a alimentación ou a enerxía, de cara a
estabelecer medidas inmediatas e a longo prazo que permitan atender os ámbitos máis
vulnerábeis. Ditas propostas de medida remitiranse ao Parlamento Galego para o seu
debate e propostas de resolución.”

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022

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

Noa Presas Bergantiños na data 18/01/2022 11:51:16

Ramón Fernández Alfonzo na data 18/01/2022 11:51:26
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Daniel Pérez López na data 18/01/2022 11:51:38
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Ana Pontón Mondelo na data 18/01/2022 11:51:49
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu portavoz e por iniciativa dos
deputados e deputadas Diego Calvo Pouso, Carmen Pomar Tojo, Ramón Carballo
Páez, José Manuel Balseiro Orol, Marisol Díaz Mouteira, Begoña Freire Vázquez e
Rubén Lorenzo Gómez deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario
Popular, ao abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Proposición non de lei en Pleno.
Exposición de Motivos:
Para Galicia, dada a súa situación xeográfica periférica en relación co resto do Estado,
a chegada do AVE a Ourense a finais do pasado ano supón un fito histórico que abre
un importante abano de posibilidades en todos os ámbitos, como o económico, o
turístico ou o social, entre outros.
Para que esas potencialidades se convertan en realidade e permitan aproveitar ao
máximo a alta velocidade ferroviaria é preciso que se cumpran unha serie de
condicións, entre elas e a prioritaria, que o AVE chegue non só a Ourense, senón ao
resto das cidades galegas.
Dada as particulares características da rede viaria interna de Galicia, con distintos
anchos de vía, para que o resto das cidades galegas, como Santiago, A Coruña,
Pontevedra ou Vigo, poidan dispoñer realmente de alta velocidade e desfrutar dos
tempos de viaxe comprometidos con Madrid, é preciso dispoñer do material rodante
axeitado, de ancho variable, os chamados trens AVRIL.
É preciso pois, que o Goberno de España dote, canto antes, a rede ferroviaria galega
dos trens AVRIL. Con todo, non temos certezas de cando vai ser isto posible, pois o
Ministerio non ten ofrecido concreción a este respecto.
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Polo exposto, dende o Grupo Parlamentario Popular consideramos necesario presentar
esta proposición non de lei para o seu debate en pleno:

“O Parlamento insta ao Goberno galego a requirir ao Goberno español que garanta os
tempos de viaxe do AVE comprometidos dotando a rede ferroviaria da Comunidade de
trens AVRIL; que concrete o cronograma para a chegada da alta velocidade ao
Parlamento de Galicia. Rúa Hórreo, 63 | 15701 Santiago de Compostela | Tel. 981 551 510
gp-pp@parlamentodegalicia.gal

@gppgalicia
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conxunto das cidades galegas; e informe de forma certeira de cando estarán
dispoñibles eses trens de rodadura desprazable, algo que, en todo caso, deberá ser no
prazo máis breve posible”

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 18/01/2022 14:24:27
Diego Calvo Pouso na data 18/01/2022 14:24:46

CSV: BOPGDSPG-vaQQeUrBH-7
REXISTRO-ov6MoElOd-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Carmen María Pomar Tojo na data 18/01/2022 14:24:57
Ramón Carballo Páez na data 18/01/2022 14:25:10
José Manuel Balseiro Orol na data 18/01/2022 14:25:32
María Sol Díaz Mouteira na data 18/01/2022 14:25:50
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Freire Vázquez, María Begoña na data 18/01/2022 14:26:02
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Rubén Lorenzo Gómez na data 18/01/2022 14:26:12
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialista de Galicia, por iniciativa do seu
deputado Julio Torrado Quintela e das súas deputadas Patricia Otero
Rodríguez e Leticia Gallego Sanromán, a través do seu portavoz e ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte proposición non de lei en Pleno.
Exposición de motivos
A investigación e o desenvolvemento do coñecemento sobre o mar e o
ecosistema mariño supón unha ferramenta imprescindible para o sector socioeconómico que depende da nosa pesca e marisqueo. Precisamos un coñecemento
de alta especialización sobre procesos biolóxicos, controis de calidade do
produto e das augas, avances sobre novos métodos de traballo e optimización
dos sistemas de funcionamento que hoxe en día utiliza o sector marítimo
pesqueiro de Galicia.
Para isto a rede de investigadores e grupos de investigación en Galicia ten un
capital humano fabuloso, cuxa calidade profesional está acreditada e recoñecida
non só unicamente a nivel galego ou español, senón a nivel internacional
situando a calidade da investigación galega entre as mellores do mundo. Así, os
centros de investigación sobre cuestións do eido marítimo son obxecto de visita
e aproveitamento doutros grupos e centros de coñecemento doutros países. Non
é menor destacar que moitos avances e progresos no contexto da Unión Europea
teñen unha aportación relevante e importante dos centros e grupos de
investigación situados en Galicia.
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Non en tanto, e a pesares deste nivel de excelencia, a investigación precisa estar
en constante avance para non ficar atrás. Nesta liña precisamos ser conscientes
de que a investigación non se fai soa, e que para situarse na vangarda precísase
dotar de fondos para poder desenvolver novas liñas, aumentar a capacidade de
traballo e poder ambicionar novos proxectos.
Na recente visita que o grupo de deputados/as da Comisión 8.ª do Parlamento de
Galicia realizou ao Intecmar, centro de referencia dentro da rede pública galega
de investigación sobre o sector do mar, dende o propio centro foi formulada a
idea de que unha maior dotación de persoal contribuiría a ter maiores
capacidades para seguir na excelencia do rendemento. Esta idea, absolutamente
lóxica, semella unha aportación de interese sobre a que o Parlamento de Galicia,
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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e nomeadamente a Comisión 8.ª, pode manter unha posición política que esixa
un maior investimento en persoal investigador para este centro de coñecemento.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a aumentar a dotación
orzamentaria para elevar o volume de persoal investigador no centro Intecmar
durante o ano 2022, co compromiso de facelo mediante contratación estable que
manteña estas contratacións nos seguintes anos.

Pazo do Parlamento, 18 de xaneiro do 2022
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Patricia Otero Rodríguez
Leticia Gallego Sanromán
Deputado e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Luís Manuel Álvarez Martínez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 18/01/2022 16:24:44
Patricia Otero Rodríguez na data 18/01/2022 16:24:51
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María Leticia Gallego Sanromán na data 18/01/2022 16:25:01
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 18/01/2022 16:25:09
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e do seu deputado Noelia Otero Lago, Luís Manuel Álvarez
Martínez e Patricia Otero Rodríguez, a través do seu portavoz e ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte proposición non de lei en Pleno.
Exposición de motivos
A Delegación do Goberno vén de amosar por carta á conselleira de Vivenda,
Ánxeles Vázquez, a preocupación pola ausencia dos xestores de rehabilitación na
Comunidade unha vez publicada no DOG a primeira convocatoria de axudas
autonómicas financiadas cos fondos do Plan de Recuperación. Trátase do Plan de
Rehabilitación Enerxética en edificios situados en municipios do reto
demográfico, que conta con 3,8 millóns de euros dispoñibles ao que se deberán
sumar estes anos novas convocatorias e para as que o Goberno xa aprobou para
Galicia 230 millóns de euros.
Esta figura, que o Goberno de España creou é esencial para facilitar a xestión dos
fondos, impulsar a tramitación de axudas e evitar que as importantes contías
asignadas en materia de rehabilitación residencial e vivenda social dentro do Plan
de Recuperación, Transformación e Resiliencia queden sen executar.
Neste sentido, son moitos os concellos interesados en contar con esta figura para
a xestión das solicitudes e así poder axilizar os procedementos.
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A posta en funcionamento desta figura, servirá para que as persoas que son donas
dos inmobles coñezan as axudas dispoñibles, acelerar a tramitación e mesmo
favorecer a creación de emprego vinculado a estas subvencións.
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Ante a ausencia de información ao respecto e nun contexto de crise no que non se
pode tolerar que queden fondos se executar como aconteceu co último Plan de
Vivenda 2018-2020 dotado con 82 millóns dos cales case a metade quedaron sen
destino, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Regular e instaurar de inmediato a figura dos xestores de rehabilitación.
2. Implementar todos os instrumentos ao alcance para xestionar e gastar os
fondos de recuperación de transformación e resiliencia, que teñen o seu
maior compoñente na rehabilitación enerxética das vivendas.
3. Comprometerse a que desta vez, os fondos se executarán en tempo e forma.

Pazo do Parlamento, 18 de xaneiro do 2022
Asdo.: Noelia Otero Lago
Patricia Otero Rodríguez
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Luís Manuel Álvarez Martínez
Deputado – portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Noelia Otero Lago na data 18/01/2022 16:30:07
Patricia Otero Rodríguez na data 18/01/2022 16:30:14
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 18/01/2022 16:30:24
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Iria Carreira Pazos, Montserrat Prado Cores e Olalla Rodil
Fernández, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, sobre o conflito existente no
servizo de Otorrinolaringoloxía do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nos últimos meses veuse poñendo de manifesto a existencia dun conflito no seo
do servizo de Otorrinolaringoloxía do CHUS entre a xefatura do servizo e o resto do
persoal facultativo. Deste xeito, as traballadoras do servizo denunciaron en diversas
ocasións un trato vexatorio e denigrante cara a elas por parte do xefe do servizo, ata
chegar nalgún caso a supor unha situación de acoso laboral. Tamén denuncian unha
mala execución das súas funcións directivas que se traduce nunha mala situación
organizativa. Isto trouxo consigo un reparto desigual da carga de traballo de forma
continuada tanto en consultas como tamén en quirófano, co prexuízo que supón para as
profesionais, pois ao non realizárense as rotacións debidas na actividade cirúrxica,
atópanse en risco de perderen a capacitación para cirurxías complexas.
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As denuncias remóntanse meses atrás, realizadas tanto de xeito formal como
verbalmente por diversas facultativas, mais en xuño de 2021 toman a decisión de remitir
un escrito á Xerente da EOXI de Santiago de Compostela para solicitar unha xuntanza
urxente na que se analicen as medidas a tomar. Non foi ata agosto cando a xerencia
tomou a decisión de constituír unha comisión de análise que se entrevistou con todo o
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persoal durante o outono, mais a día de hoxe aínda non se ten coñecemento de cales
foron as conclusións elaboradas por esta comisión.
Tal é o malestar entre o persoal do servizo pola persistencia desta situación e a
inoperancia da Xerencia de Santiago de Compostela que se atopan a día de hoxe cunha
convocatoria de folga indefinida en marcha para solicitar medidas urxentes á súa
situación.

Por todo o exposto anteriormente, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a
seguinte proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a abordar de xeito inmediato o conflito
existente no servizo de Otorrinolaringoloxía do CHUS atendendo ás demandas feitas
polo persoal facultativo deste servizo.”

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022

Asdo.: Iria Carreira Pazos
Montserrat Prado Cores
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Deputadas do G.P. do BNG
Olalla Rodil Fernández
Viceportavoz do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa do
deputado Iago Tabarés Pérez-Piñeiro e das deputadas Mercedes Queixas Zas e Noa
Presas Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, sobre a supresión do
apoio do Concello de Ourense aos premios “Vicente Risco de Creación Literaria” e
“Cidade de Ourense de Poesía”.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O goberno municipal do Concello de Ourense ven de “perpetrar” a enésima
acción contra a expresión e creación cultural na cidade de Ourense. Así, o máximo
representante do goberno local, formado polo Partido Popular e Democracia Orensana,
ven de decidir a “reformulación” dos premios literarios “Vicente Risco de Creación
Literaria” e “Cidade de Ourense de Poesía” orientándoo as sucesivas edicións á
escolares da cidade. Desnaturalizando o sentido dos históricos certames de creación
literaria, curiosamente en lingua galega o primeiro, en galego ou portugués o segundo.
O premio que homenaxea ao ilustre escritor e político ourensán que, contaba xa
con 22 edicións e cun éxito crecente de participación, estaba dirixido ao xénero
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narrativo, podendo presentarse tanto novelas, como relatos, como ensaios... en lingua
galega e sempre que se trate de traballos inéditos. A obra gañadora obtería un premio de
6.000 € e a publicación da obra, debendo ceder ao Concello o dereito de reprodución e
distribución da primeira edición da obra.
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O premio “Cidade de Ourense de Poesía” que na súa pasada 37ª edición contou
cunha participación de 56 obras – case duplicando a anterior- estaba dirixido a traballos
orixinais e inéditos presentados en lingua galega ou portuguesa, contando cunha
dotación para a gañadora dun premio de 6.000 € e a publicación do libro, reservándose
o Concello os dereitos de publicación en papel da primeira edición.
Xa que logo estamos ante certames de longa traxectoria e xa consolidados no
panorama galego e internacional ás que, como xa aconteceu con outras expresións
artísticas e culturais da cidade (MITEU, Outono Fotográfico, MITO, Festival
Internacional de música clásica “O Pórtico do Paraíso”, “Enclave de cámara”....) o
Concello de Ourense ven retirar o seu apoio e colaboración na súa estratexia de
persecución ás manifestacións culturais, preferentemente a aquelas que expresen e
divulguen a lingua e identidade propia de Galiza.

Ante esta nova agresión, seguramente a penúltima no momento de redactar esta
iniciativa, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non de lei para
debate en Pleno:
“O Parlamento insta a Xunta de Galiza á adopción de medidas de apoio que
permitan a continuidade da convocatoria dos premios literarios Vicente Risco de
Creación Literaria e Cidade de Ourense de Poesía do mesmo xeito e nas mesmas
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condicións que como se viñan celebrando ate hoxe.”

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Mercedes Queixas Zas
Noa Presas Bergantiños
Deputado e deputadas do G.P. do BNG
Manuel Lourenzo Sobral
Viceportavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Noa Presas Bergantiños na data 18/01/2022 17:15:45
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu portavoz e por iniciativa dos
deputados e deputadas Diego Calvo Pouso, Alberto Nuñez Feijóo, Pedro Puy
Fraga, Alfonso Rueda Valenzuela, Francisco Conde López, Miguel Santalices
Vieira, Corina Porro Martinez, Encarnación Amigo Díaz, Raquel Arias Rodríguez,
José Antonio Armanda Pérez, José Manuel Balseiro Orol, Belén Cachafeiro Anta,
Elena Candia López, Ramón Carballo Páez, Marisol Díaz Mouteira, Teresa
Egerique Mosquera, José Luis Ferro Iglesias, Begoña Freire Vázquez, Ana Belén
García Vidal, Carlos Gómez Salgado, Rosalía López Sánchez, Rubén Lorenzo
Gómez, Guadalupe Murillo Solís, Marta Nóvoa Iglesias, Adrián Pardo López,
Alberto Pazos Couñago, Noelia Pérez López, Carmen Pomar Tojo, Paula Prado
del Río, Miguel Prado Patiño, José Manuel Rey Varela, Ovidio Rodeiro Tato, Mª
Felisa Rodríguez Carrera, Moisés Rodríguez Pérez, Marta Rodríguez-Vispo
Rodríguez, Manuel Santos Costa, Cristian Sanz Arias, Elena Súarez Sarmiento,
Miguel Tellado Filgueira, Sandra Vázquez Domínguez, Daniel Vega Pérez e Borja
Verea Fraiz deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario Popular, ao
abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte Proposición non de lei en pleno.
Exposición de Motivos:
O pasado día 14 de xaneiro celebrouse en Ourense un foro sobre o AVE MadridOurense no que, baixo o título ‘Un camiño a Galicia: desafíos e oportunidades’, se
analizaron polo miúdo as potencialidades que para o turismo e para a competitividade
económica de Galicia suporá a chegada a esa cidade, o pasado 21 de decembro, da
alta velocidade ferroviaria.
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No encontro, promovido pola Xunta de Galicia, tamén se abordaron os retos futuros e
identificáronse as infraestruturas prioritarias que aínda están pendentes para que o
AVE sexa tamén unha realidade no resto das cidades galegas.

Unhas prioridades que pasan por dotar a Galicia de trens Avril de ancho variable, que
permitan que a alta velocidade ferroviaria chegue tamén a cidades como Santiago, A
Coruña, Pontevedra ou Vigo, cumprindo os tempos de viaxe comprometidos; pola
modernización da rede ferroviaria que permita achegar a alta velocidade a cidades
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coma Lugo e Ferrol; ou por outras actuacións necesarias, como pode ser a adecuación
do ancho de vía na rede ferroviaria interior de Galicia, especialmente na liña entre
Ourense e Santiago.
A adecuación desta conexión ferroviaria entre Ourense e Santiago ao ancho
internacional permitiría, entre outras cuestións, minimizar a dependencia da nosa
Comunidade do material rodante singular como son os trens Avril de ancho
desprazable; faría máis atractiva a liña a novos operadores, o que permitiría ter unha
maior competencia, con máis frecuencias e menos custo dos billetes; e tamén
implicaría mellores tempos de conexión, o que beneficiaría a toda Galicia.
Polo exposto, e tendo en conta que a adecuación ao ancho de vía internacional da liña
ferroviaria entre Ourense e Santiago é algo que avalan os expertos ferroviarios e que
esa liña xa se dispuxo con travesas polivalentes, o que simplifica o cambio a ancho
internacional, dende o Grupo Parlamentario Popular consideramos necesario presentar
esta proposición non de lei para o seu debate en pleno:
“O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a pedir ao Goberno español que
concrete a planificación que ten prevista para a adecuación dos anchos de vía
ferroviaria existentes no interior de Galicia, especialmente para adaptar a conexión
entre Ourense e Santiago ao ancho de vía internacional, tendo en conta os beneficios
que iso suporía en canto a maior competencia de operadores e para o conxunto de
Galicia”
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Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa
deputada e do seu deputado Leticia Gallego Sanromán e Martín Seco García, a
través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei en Pleno.
Exposición de motivos
Se algo evidencia esta crise da Covid-19 é a importancia de apostar pola
investigación e a innovación. A investigación e a innovación teñen a capacidade
para dar respostas aos grandes retos e aos problemas do mundo no que vivimos.
Galicia ten que apostar firmemente pola ciencia e innovación como valor
estratéxico e piar do benestar e do crecemento.
O último Informe de Innovación Rexional da Comisión Europea, correspondente
ao ano 2021. Galicia consegue subir 34 postos no ranking europeo. Se hai dous
anos ocupaba o posto número 190, agora é o posto 156 dun total de 240 rexións.
Non obstante, a pesar de que mellora nalgúns dos indicadores analizados, falla
nun clave: o gasto en I + D nos sectores público e privado, que non só empeora
en comparación con 2019 senón que está aínda lonxe da media europea.
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Galicia sitúase no grupo de rexións de innovación moderada, pero no nivel baixo.
A súa cualificación mellorou 16 puntos en dous anos ata o 78,9, sendo a media
europea de 100. Se se compara co resto de España, ocupa o oitavo posto no
ranking, moi por detrás das rexións clasificadas na categoría "forte". Como o País
Vasco ou Madrid, polo que parece claro que temos marxe de mellora para situar a
Galicia como referente.
A Xunta de Galicia ten que reforzar as políticas públicas de transferencia de
coñecemento e innovación empresarial, con especial atención ás pemes. A
existencia de tres universidades e seis centros tecnolóxicos parece un bo punto de
partida para que as empresas galegas se beneficien dos resultados da súa
investigación, mediante acordos de transferencia de tecnoloxía e proxectos de
colaboración. Aínda que nos últimos anos se favoreceron estas relacións públicoprivadas, o certo é que aínda estamos moi lonxe de alcanzar niveis que nos sitúen
como referentes.
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Só unha parte moi pequena do coñecemento xerado nas universidades e centros
tecnolóxicos pasa a formar parte das empresas.
O Executivo autonómico ten que apostar por un modelo que priorice a I+D+i e
máis nestes momentos onde a economía vai depender da innovación e da
investigación.
O pasado 1 de xuño o Goberno do Sr. Feijoó anunciaba poñer en marcha un
programa de impulso á innovación nas pemes cun orzamento de 12 millóns para
beneficiar a 15.000 pemes da nosa comunidade. Este orzamento non é suficiente
para darlle pulo á innovación nas pemes. O grupo parlamentario demandamos
que se faga un investimento serio e rigoroso en innovación por parte da Xunta de
Galicia.
A inversión en innovación das empresas galegas acadou 722 millóns de euros en
2020, en 2019 a partida superou os 760 millóns de euros. A diferencia está no
número de empresas que innovaron. Fai dous anos foron 1556 e no 2020 as
empresas innovadoras foron 1296, o que supón un descenso do 27 %, segundo a
Enquisa de Innovación de empresas que publicou en decembro do ano pasado o
INE.
A evolución do gasto total en innovación encaixa con comportamento dunha das
súas patas, a I+D interna, segundo o estudio publicado polo Instituto Galego de
Estatística o 30 de decembro de 2021. Foron 299 millóns en 2020, fronte ós 307
millóns de 2019. O 43 % da inversión ven do 7 % das empresas con máis de 250
persoas traballadoras. As empresas con actividades de I+D de menos de 50
empregados descenderon un 35 % desde 2008 e un 21 % as empresas que teñen
entre 50 e 249 persoas asalariadas.
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O gasto en innovación concéntrase casa vez máis nas grandes empresas en
Galicia. A inversión aguantou no 2020, pero os negocios que renovaron produtos
e procesos baixaron un 27 %. O 43 % da I+D ven de 42 compañías con máis de
250 persoas empregadas.
Na actualidade as pequenas e medias empresas deben camiñar da man da
innovación para poder competir e o deber da Administración autonómica é axudar
a que este obxectivo sexa unha realidade.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Incrementar o orzamento do programa para impulsar a innovación nas
pemes da nosa comunidade.
2. Reforzar as políticas públicas de transferencia de coñecemento e
innovación empresarial, con especial atención ás pemes. Contando para
elo, coas tres universidades galegas e os seis centros tecnolóxicos, para que
as empresas galegas se beneficien dos resultados da súa investigación,
mediante acordos de transferencia de tecnoloxía e proxectos de
colaboración.

Pazo do Parlamento, 18 de xaneiro do 2022
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Martín Seco García
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Luís Manuel Álvarez Martínez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Noa Presas Bergantiños e Olalla Rodil Fernández e dos deputados
Ramón Fernández Alfonzo e Daniel Pérez López, ao abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate
en Pleno, sobre as medidas que debe impulsar a Xunta de Galiza para garantir o dereito
do acceso á enerxía da poboación, a atención da mal chamada “pobreza enerxética” e as
reservas orzamentarias que debe acometer.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O acceso á enerxía, singularmente para o mantemento do fogar a unha
temperatura adecuada, é un elemento de vital importancia para a vida das persoas e
afecta á súa saúde, benestar e dignidade. Polo tanto, a consolidación da pobreza e o
avance da equivocamente denominada pobreza enerxética, agudizada pola pandemia da
covid-19 e polo incremento dos prezos enerxéticos, da electricidade ao gas pasando
polo butano, é un grave problema en Galiza.
Por exemplo, podemos lembrar como no mes de outubro de 2021 a Rede Galega
Contra a Pobreza facía público o seu informe anual respecto de 2020 e sinalaba como
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que 694.367 persoas, o 25,7% da poboación galega, estaba en risco de pobreza ou
exclusión social (AROPE) no 2020, 38.389 máis que o ano anterior. Entre outros
elementos sinalábase como o aumento das persoas en Privación Material Severa se
explica tanto pola gravidade do impacto do COVID-19, que comeza a reflectirse nos
datos, como polo crecemento dos gastos relacionados coa vivenda.
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Este informe xa sinalaba como aumentara a porcentaxe de persoas que non
poden manter a vivenda cunha temperatura axeitada aumentou tamén dende o 6% ata o
9,6%. O IGE sinala nos seus datos máis recentes, respecto do ano 2020, que 44.442
fogares galegos atópanse con carencia material severa. Esta incidencia calcúlase, entre
outros parámetros, tendo en conta aqueles que non pode permitirse manter a vivenda
cunha temperatura adecuada.
Segundo os datos da propia Xunta de Galiza, en 2021 as súas axudas
complementarias do bono social estatal chegaron a 5.278 familias, que non sería nin o
12% dos fogares en carencia material severa, o que amosa as limitacións deste
mecanismo e do propio bono social estatal.
É necesario sinalar que se ben as dificultades no acceso á enerxía estaban
consolidadas no noso país, froito do modelo económico e do modelo enerxético, a
situación agrávase non só pola crise derivada da covid-19 senón tamén pola agudización
da inflación e o encarecemento dos custos de vida, no ámbito enerxético mais tamén
noutros elementais para o día a día das persoas como é o da alimentación.
Entre outros indicadores preocupantes salientan as informacións públicas das
compañías fornecedoras de gas e de luz, e tamén de auga, respecto dos adiamentos de
facturas de consumidores particulares e empresas e a falta de medidas efectivas por
parte do goberno central, instalado no conformismo diante do aumento constante do
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prezo da enerxía.
Neste contexto de incremento da pobreza e de encarecemento da enerxía, que fai
que isto sexa un problema para moitos fogares aínda que a súa situación económica non
fose xa de exclusión social, cómpre ter unha previsión ambiciosa por parte das
administracións públicas para enfrontar a pobreza denominada pobreza enerxética, que
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non deixa de ser unha manifestación máis das consecuencias lesivas dun modelo
económico que non promove a redistribución da riqueza nin o acceso aos elementais
servizos precisos para unha vida digna.
Moitas persoas e familias non poden pagar as facturas do subministro
enerxético, eléctrico e de gas, especialmente durante os meses de inverno nos que, polas
condicións climatolóxicas, o seu consumo é imprescindíbel.
Este é un profundo problema social, e tamén sanitario, pois ten un impacto
cientificamente demostrado na saúde da poboación no incremento de afeccións
respiratorias, a gripe ou a pneumonía e o incremento no risco de enfermidades
circulatorias ou o agravamento e incremento de problemas crónicos como a diabetes.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento Galego acorda instar a Xunta de Galiza a:
1. Demandar do goberno central a regulación por lei de forma permanente do
impedimento do corte dos subministros básicos de luz, auga e gas.
2. Realizar as modificacións oportunas para estender as persoas potencialmente
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beneficiarias do bono social eléctrico e térmico de Galiza máis alá das persoas usuarias
do bono social do Estado tendo en conta as características sociais, habitacionais e
climáticas do noso país e co obxectivo de incrementar o público albo.
3. Impulsar medidas para a socialización destes recursos e para a súa áxil
xestión, garantindo formas presenciais para aquelas persoas con dificultades para
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realizalo virtualmente e a dificultade de mobilidade para moitas poboacións rurais do
noso país, e garantindo a inclusión dun teléfono de información que sexa gratuíto.
4. Realizar, no prazo máximo dun mes, un estudo pormenorizado do impacto
social, sanitario e económico nos fogares galegos da asunción dos subministros básicos
de electricidade, auga e gas, de cara a diagnosticar adecuadamente a situación galega e
poder arbitrar medidas ambiciosas ao respecto.
5. Comprometer unha reserva orzamentaria para prever cando menos triplicar a
contía prevista para a atención do acceso á enerxía.”

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

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

CSV: BOPGDSPG-vaQQeUrBH-7
REXISTRO-dSOaFZ6XN-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Viceportavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 19/01/2022 11:24:21
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Daniel Pérez López na data 19/01/2022 11:24:25

Ramón Fernández Alfonzo na data 19/01/2022 11:24:40
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Noa Presas Bergantiños na data 19/01/2022 11:24:58

5

100904

OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa da
deputada Rosana Pérez Fernández e do deputado Luis Bará Torres, ao abeiro do
disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para
debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
O pasado 10 de decembro, este Grupo Parlamentar interpelaba ao vicepresidente
segundo e conselleiro de Economía, Empresa e Innovación sobre a normativa mineira e,
nomeadamente, sobre o cumprimento da mesma no caso das instalacións de San Finx,
en Lousame.
Os argumentos principais que expoñiamos naquela sesión plenaria eran dous:
-

A necesidade de que a Xunta de Galiza leve a cabo as probas necesarias que

certifiquen o cumprimento do proceso de depuración dos metais pesados antes de
calquera autorización de vertidos residuais industriais procedentes da explotación
mineira.
-

A necesidade da presentación dun proxecto de impacto ambiental, que os
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propios informes técnicos da Xunta de Galiza consideran que ten que estar aprobado
antes de continuar con calquera actividade.
Posteriormente, o 21 de decembro, debateuse en sesión plenaria a moción deste
Grupo, consecuencia daquela interpelación, e na que se propoñía, en todos e cada un
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dos seus catro puntos, requirir á empresa Tungsten San Finx, S. L. os estudos de
impacto ambiental para as distintas actuacións que pretende levar a cabo.
O Partido Popular votou en contra e a moción -que solicitaba o mesmo que
veñen esixindo os distintos informes técnicos da Consellaría e de Augas de Galizafinalmente non prosperou.
Sorprendentemente, un mes despois do debate da interpelación, a propia páxina
web da Xunta de Galiza fai pública unha reunión que o vicepresidente segundo e as
conselleiras de Mar e de Infraestruturas mantiveron cos representantes municipais
dalgúns concellos da comarca de Muros e Noia, e alí si, recoñécese por parte do
vicepresidente o que non se recoñeceu no Parlamento, a necesidade dunha avaliación
ambiental para que se poda retomar a actividade mineira en San Finx.
Unha reunión que tiña lugar días despois de que transcendera publicamente que
a mina de San Finx fora vendida por Sacyr ao grupo australiano Rafaella Resources e da
que a Xunta asegura non ter coñecemento formal.
Descoñecemos a que se debe ese cambio de opinión a respecto da necesidade da
avaliación ambiental pero do que non nos cabe dúbida e de que nalgún dos dous
momentos, ou no debate parlamentar ou na reunión cos concellos do pasado día 12 de
xaneiro, non se dixo a verdade por parte do vicepresidente segundo.
Tamén resulta verdadeiramente curioso e inexplicábel que se a Xunta de Galiza
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admite agora a necesidade dun estudo de impacto ambiental, acabe de vir de poñer a
exposición pública, no mes de novembro pasado, os proxectos de solicitude de Tungsten
San Finx, S. L. Lousame de autorización para o vertido ao río Pesqueira de augas
residuais industriais procedentes da mina e de adecuación do leito no Rego Rabaceiros
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para a retirada dos sedimentos acumulados no dominio público hidráulico na contorna
das presas de San Fins, ambos os dous sen avaliación de impacto ambiental.
Por outra banda, na mesma nota da reunión mencionada recóllese que “o último
paso adoptado foi iniciar a tramitación da autorización dunha nova instalación
depuradora ... baseándose nos resultados obtidos nos ensaios efectuados na proba piloto
e evitando calquera tipo de afección á ría”.
A este respecto, queremos supoñer que tamén se puxo en coñecemento dos
alcaldes da comarca de Muros e Noia o que recolle o informe da Área de Calidade de
Augas de Galiza, do 20 de abril de 2021, sobre a proba piloto, e que sinala que “non
garante que o tratado da auga baleirada directamente da mina ou nunha fase de
explotación obtivese o mesmo resultado” e conclúe que “as condicións propostas polo
solicitante non permiten garantir o cumprimento dos obxectivos medioambientais e
normas de calidade ambiental no medio receptor”. Descoñecemos se estas conclusións
sobre os deficientes resultados da proba piloto foron trasladadas aos alcaldes dos
concellos da comarca de Muros e Noia.
E por último, segundo a mesma nota, o vicepresidente económico confirmou aos
representantes municipais que, no caso de se producir realmente un cambio de
titularidade das instalacións de San Finx, “será necesario comprobar a solvencia técnica
e financeira da nova empresa ...”.
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Ao noso entender, a posibilidade de calquera actividade económica e a creación
de novos postos de traballo no noso país, non é negativa nin é perxudicial per se, pero a
Administración debe en todo momento velar polo estrito cumprimento da lei e das
normativas vixentes. Neste caso, pois, a tramitación de permisos de explotación debe ter
todas as garantías legais e os avais necesarios para asumir as potenciais consecuencias
que calquera evento accidental ou intencional poida provocar na contorna e,
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nomeadamente, na ría de Muros e Noia e na súa actividade pesqueira e marisqueira
como principal fonte de traballo de toda a comarca.
Problemas como o estado das presas de residuos mineiros, unha posíbel xestión
inadecuada dos residuos que conteñen, o baleirado das plantas inundadas da mina, ou
mesmo o abandono da explotación sen un plan de peche que asuma o conxunto de
problemas ambientais da explotación deberían ser factores fundamentais a valorar co
obxecto de non recaeren as súas consecuencias nin sobre outras actividades ou sectores
nin sobre o erario público , ou produciren unha afectación irreparábel na contorna e na
ría de Muros e Noia.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento de Galiza insta ao goberno da Xunta de Galiza a:
- Levar a cabo a preceptiva, e agora recoñecida publicamente polo Goberno
galego, avaliación de impacto ambiental do conxunto da actividade extractiva de San
Finx, no concello de Lousame e, mentres non exista, non conceder ningún tipo de
autorización á empresa concesionaria.
- Non autorizar ningunha instalación depuradora de vertidos ata que non se
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realicen novas probas que certifiquen que o proceso cumpre cos parámetros ambientais
de depuración dos metais pesados.
- Esixir, no caso de confirmarse un cambio de titularidade das instalacións de
San Fins, as garantías económicas suficientes para facer fronte á restauración das zonas
afectadas pola actividade mineira, en particular das presas de residuos, ás potenciais
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indemnizacións multimillonarias polo peche eventual dos bancos marisqueiros e a
calquera outro suceso que puidese derivar en graves consecuencias medioambientais e
nunha carga para o erario público.

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

Asdo.: Rosana Pérez Fernández
Deputada do G.P. do BNG
Luis Bará Torres
Portavoz s. do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Rosana Pérez Fernández na data 19/01/2022 12:37:10
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Xosé Luis Bará Torres na data 19/01/2022 12:37:13
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
dos deputados Xosé Luis Rivas Cruz e Iago Tabarés Pérez-Piñeiro e das deputadas
Maria González Albert e Carmen Aira Díaz, ao abeiro do disposto no Regulamento
da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Os niveis altos de nitratos nas augas, tanto continentais coma mariñas, estimulan
o crecemento excesivo de algas que abafan outras formas de vida matando lagoas e ríos.
A este proceso chámaselle eutrofización. Así mesmo, aínda que semelle un paradoxo, o
exceso de nutrintes nos solos chega a facelos improdutivos.
Hai xa varios anos que na comarca da Limia saltaban as alarmas sobre os
excesos de xurros, estercos e outros fertilizantes de procedencia gandeira, sobre as súas
terras. Foron grupos ecoloxistas os que comezaron a batalla pública cansos da desidia e
complicidade do goberno galego e da excesiva prudencia de case todo o resto da
sociedade.
Si, prudencia excesiva para non mancar certos sectores produtivos de gandaría
intensiva, sen terra, nunha provincia que se caracteriza polo seu acusado declive
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demográfico, abandono da actividade agrogandeira e un sálvese quen poida que pon en
perigo a precaria economía existente.
A intensividade e excesivo número das explotacións porcinas, avícolas e en
menor medida as cunículas, con escasa terra, e sen ningún outro medio que poida
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xestionar convenientemente os seus xurros e estercos converte a súa discutible
rendibilidade económica nunha carga que ameaza toda a outra actividade agrícola e
gandeira dunha comarca senlleira pola riqueza e calidade dos seus produtos.
A eutrofización manifesta do encoro das Conchas, e as sucesivas e reiteradas
denuncias, feitas xa inquedanza social, do Movemento Ecoloxista da Limia converten o
que todo o mundo vía, pero gardaba silencio, nun claro enfrontamento e nun conflito de
intereses con denuncias, ameazas e demais.
E esta situación chega a este Parlamento da man da oposición obrigando ó
goberno galego a recoñecer que hai na Limia un problema e que non se pode seguir
ollando para outro lado. Logo de reiteradas resistencias e acusacións de catastrofismo, o
goberno galego e o partido que o sustenta comezan a recoñecer a existencia do
problema e manobrar politicamente para eludi-la responsabilidade no proceso de
xeración e na dimensión do mesmo.
E así o 4 de outubro de 2019, nesta Comisión 7ª, é o mesmo PP quen pregunta
pola situación e medidas adoptadas e, en resposta, o Director Xeral de Agricultura,
Gandaría... ofrece todo un abano de futuras medidas que a día de hoxe quedaron en
pasado.
Van máis de 4 anos de todo isto e nada sabemos do Anteproxecto de Lei
Reguladora do Sistema Integrado para a Xestión das Dexeccións Gandeiras de Galicia,
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nada do Plan Estratéxico do Sector Agrario da Limia, nada do prometido Plan de
Formación, nada da posta en funcionamento da Planta de Sarreaus... nada sabemos de
nada. Todo fume.
Anos perdidos en sacudir responsabilidades, salvar eleccións con enganos e
sobre todo deixar que o problema de contaminación e desprestixio dos produtos desta
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comarca e doutras que están en situación semellante, medre e se enquiste facendo cada
vez máis difícil a súa solución.
Porque o modelo produtivo potenciou a gandería intensiva (porcino e avícola)
provocando a perda de explotacións de vacún e ovino-caprino en extensivo.
Porque non se controlou nunca a contaminación difusa das augas por nitratos e
fosfatos debido á falta de xestión dos subprodutos das explotacións gandeiras.
Porque non hai capacidade de xestión dos subprodutos gandeiros debido ó seu
excesivo volume.
Porque non se estableceu unha necesaria moratoria en canto a instalación e/ou
ampliación de novas explotacións gandeiras intensivas.
Porque se negou sempre desde o goberno galego a existencia deste problema.
Porque se trata dun modelo de explotación vinculado basicamente a unha única
cooperativa dependente da mesma en tódalas fases (produción, transformación e
comercialización).
Porque no canto de utilizar estes fertilizantes orgánicos na agricultura óptase
polos fertilizantes de síntese.
Porque resulta un auténtico despropósito que nunha provincia con máis de
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100.000 has. agrícolas abandonadas e con necesidades de fertilizantes teñamos un
problema de eutrofización no Limia debido ó desleixo e falta de planificación de moitos
anos de goberno do PP de caciqueo e deterioro da actividade agrogandeira.
Porque neste desaguisado está a cobiza e curta visión dun sector dominado por
intereses económicos e políticos.
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Despois de constatar o incumprimento das normativas europeas e logo dun
longo proceso de requirimentos, a Comisión comunicou o 2 de decembro pasado a súa
decisión de levar ó Estado español diante do Tribunal de Xustiza da Unión Europea por
non ter tomado medidas abondo contra da contaminación por nitratos.
Esta é, pois, a última hora onde se constata unha seria ameaza sobre a Limia e
posiblemente outras zonas deste noso País na posibilidade de ser/seren declaradas zonas
vulnerables.
Galicia, que se mantiña coma unha das poucas rexións europeas sen zonas de
vulnerabilidade, debido á desidia, indolencia e políticas erradas e permisivas, pasa a
estar baixo sospeita de malas prácticas agrícolas e gandeiras en zonas do seu territorio.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento de Galiza insta a Xunta a:
-Deseñar e orzamentar un Plan de Urxencia de recuperación das augas e das
terras de cultivo da comarca da Limia e doutras que se atopen en semellante situación.
-Establecer de inmediato unha moratoria de novas explotacións gandeiras
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intensivas de porcino así coma a ampliación das existentes.
-Deseñar proxectos de compostaxe na xestión dos xurros e galiñazas para o seu
aproveitamento coma fertilizantes que substitúan ós abonos de síntese alí onde exista un
excesivo número de explotacións gandeiras intensivas coma medidas urxentes e
necesarias no obrigado control da contaminación de augas e solos.
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-Deseñar un amplo Plan de formación nas boas prácticas agrogandeiras
orientadas a reforza-las excelencias dos nosos produtos e no necesario estímulo da
transformación dos mesmos.
-Establecer un programa de apoio á Gandería Extensiva na comarca,
fundamentalmente vacún de carne, ovino e cabrún, para a recuperación de 10.000 ha en
5 anos.”

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Maria González Albert
Carmen Aira Díaz
Deputados e deputadas do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

María del Carmen Aira Díaz na data 19/01/2022 13:27:21
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa deputada,
e do seu deputado, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Juan Carlos Francisco
Rivera, a través do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de
lei para o seu debate en Pleno.
A Organización Mundial da Saúde declarou o 11 de marzo a pandemia mundial
provocada pola covid-19 o que supuxo que o 14 de marzo o presidente do
Goberno, Pedro Sánchez, decretase o estado de alarma adoptando medidas
inmediatas para frear a propagación do virus, o que supuxo a paralización ata o
mes de xuño de practicamente toda a actividade económica e a partir dese
momento con aperturas intermitentes para determinadas actividades en función
da incidencia da pandemia, engadindo, polo tanto, á crise sanitaria unha crise
económica e social sen precedentes.
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As medidas de confinamento, a paralización da actividade produtiva, as
restricións á mobilidade e o distanciamento social obrigaron aos gobernos a
adoptar unha serie de medidas para protexer a saúde das persoas, conter a
progresión da enfermidade e reforzar o sistema de saúde pública e, ao mesmo
tempo, poñer en funcionamento un plan de choque de medidas económicas e de
atención ás persoas máis vulnerables.
O Goberno de España estableceu inicialmente un potente plan económico
estimado nuns 200.000 millóns de euros para protexer ás empresas, protexer ás
persoas traballadoras autónomas, que por primeira vez ante unha crise teñen
cobertura do Goberno de España ante a paralización da súa actividade ou pola
diminución dos seus ingresos; e protexer aos traballadores e traballadoras, a
través dos ERTE, evitando a destrución masiva de empregos, implantando o
teletraballo, establecendo o permiso retribuído recuperable, a mellora da
protección dos fixos descontinuos e das persoas traballadoras con contrato
temporal, así como a implementación de medidas para as empregadas do fogar.
Ao mesmo tempo, o Goberno de España tamén estableceu unha serie de medidas
para protexer ás persoas máis vulnerables, mediante a aprobación, entre outras
medidas, do Ingreso mínimo vital ou o incremento do salario mínimo
interprofesional.
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O apoio económico do Goberno de Pedro Sánchez a Galicia para paliar os
efectos da pandemia tradúcese nunha serie de achegas económicas transferidas á
Xunta de Galicia, unha primeira de 735 millóns de euros en 2021 Fondo Covid19 para atender os efectos da pandemia na educación, na sanidade e para
compensar a mingua de ingresos das arcas autonómicas; 272 millóns de euros de
Fondos FEDER que o Estado negociou ante a UE para que se puidesen destinar a
gastos sanitarios extraordinarios; 353 millóns de euros de fondos REACT-UE
correspondentes a 2021; 17 millóns de euros do Fondo Social Extraordinario para
minimizar o impacto social da pandemia; 828 millóns de euros do Fondo
extraordinario aprobado en Xullo de 2021 no Consello de Política Fiscal e
Financeira ou os 234,5 millóns de euros para conceder axudas directas a
autónomos e empresas afectados pola crise derivada da covid-19.
Recursos que forman parte dun paquete de axudas europeo máis amplo, que
deberan destinarse a reforzar a educación, a sanidade e os servizos sociais, así
como para apoiar ás Pemes e os autónomos.
Durante estes 21 meses varias actividades foron as máis prexudicadas por
afectarlles directamente as necesarias medidas aplicadas para poder evitar a
propagación do virus: comercio, turismo, hostalería, ocio, cultura, afectando
fundamentalmente a persoas traballadoras autónomas, Pemes e micropemes coa
consecuente rebaixa na facturación de moitas destas empresas ou o peche
dalgunhas.
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Ante esta situación, inicialmente o Goberno do Estado despregou diferentes
paquetes de medidas proporcionándolles liquidez a través de créditos con aval
público, moratorias nas súas principais débedas fiscais, de devolución de créditos
e de pagamento de cotizacións ou accións para reducir os seus custos fixos e
variables, mediante axudas directas para o pagamento de salarios e as cotizacións
sociais dos seus traballadores; diversas medidas de alivio no pagamento dos
alugueiros; proporcionoulles ingresos mediante unha prestación extraordinaria
para as persoas traballadoras autónomas e transferencias de recursos ás CC.AA
para que puidesen proporcionar axudas directas ás empresas máis afectadas polas
decisións sanitarias tomadas no seu ámbito territorial.
Xa que logo, ante a realidade e a necesidade de que estas empresas e
traballadores e traballadoras autónomas recibisen axudas directa, o 13 de marzo
deste ano o Goberno de Pedro Sánchez publicou no Boletín Oficial do Estado o
RDL 5/2021 de medidas extraordinarias de apoio á solvencia empresarial en
resposta á pandemia da covid-19, que prevé unha liña de axudas directas e
finalistas, na que os beneficiarios son as persoas traballadoras autónomas e
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empresas cunha caída do volume de operacións mínimo dun 30 % en 2020
respecto de 2019 e que a súa actividade estivese incluída nalgún dos códigos de
clasificación nacional de actividades económicas (CNAE) previstos no Anexo I
do RDL, podendo destinarse a satisfacer débeda e os pagos a provedores,
acredores financeiros e non financeiros e costes fixos, sempre e cando se
houbesen devindicado entre o 1 de marzo e o 31 de maio de 2021 e se orixinasen
por contratos anteriores ao 13 de marzo de 2021, asumindo as CC.AA a
tramitación e a xestión destes fondos.
O Real decreto-Lei prevé que se efectúen as correspondentes transferencias a
cada ente territorial con cargo a dous créditos extraordinarios, un de 5.000 M€
con destino ás CC.AA, excluídas Baleares e Canarias, e as Cidades de Ceuta e
Melilla; e o segundo, dotado con 2.000 millóns de euros, para os dous
arquipélagos, que tiveron un maior impacto económico debido á pandemia, pola
súa maior dependencia do sector turístico.
Posteriormente, o Estado a través do RDL 6/2021 modificou o RDL anterior
habilitando ás CC.AA para que puidesen conceder axudas a outras persoas
traballadoras autónomas, profesionais e empresas particularmente afectadas no
seu ámbito territorial.
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E na Orden HAC/283/2021, do 25 de marzo de 2021 concrétanse os aspectos
necesarios para a distribución definitiva dos 5.000 M€ entre as comunidades
autónomas e as cidades de Ceuta e Melilla, dos recursos da Liña COVID de
axudas directas a autónomos e empresas prevista no Título I do Real decreto-lei
5/2021 que a partires dos indicadores e os cálculos establecidos para o reparto do
fondo, a Galicia correspondéronlle 234.470.880 € para axudas directas a Pemes e
a autónomos, Fondo que foi transferido polo Goberno do Estado á Xunta de
Galicia na súa totalidade.
Con esta base legal, a Xunta de Galicia publicou a Orde do 9 de xuño de 2021
pola que se establecen as bases reguladoras do III Plan de rescate das persoas
traballadoras autónomas, profesionais e empresas particularmente afectadas pola
crise da covid-19 mediante axudas directas para o apoio á solvencia e redución
do endebedamento do sector privado co prazo de presentación dun mes dende o
14 de xuño ata o 14 de xullo.
A dita orde foi modificada pola Orde do 12 de xullo e publicada no DOG o 13 de
xullo, pola que se amplían as actividades incluídas no Anexo I do RDL e
amplíase tamén o prazo de presentación de solicitudes ata o 30 de setembro de
2021
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Carecendo de datos de resolución e concesión das achegas do III Plan, pero
entendendo que o resultado foi moi cativo, a Xunta de Galicia publicou o 28 de
outubro unha nova Orde pola que establece as bases reguladoras do IV Plan de
rescate das persoas traballadoras autónomas, profesionais e empresas
particularmente afectadas pola crise da covid-19, cun orzamento de 134.470.880
€, é dicir, máis do 57 % do total do fondo recibido, cun prazo de presentación de
solicitudes ata o 29 de novembro de 2021.
A finais do exercicio 2021, a Unión de profesionais e traballadores autónomos
(UPTA) alertaba de que as comunidades autónomas terían que devolver unha boa
parte destes fondos que non foron executados, sendo no caso de Galicia a
cantidade de case 140 millóns de euros, é dicir, o 60 % do fondo achegado.
Ante a evidente falla de execución dos fondos por parte dalgunhas comunidades
autónomas, entre as que se encontra Galicia, cun 57 % do fondo sen executar, e
co gallo de que non se perdan os fondos e que cheguen aos beneficiarios aos que
van destinados, o Estado publicou un novo RDL 27/2021 prorrogando a entrega
dos fondos non executados antes do 30 de xuño de 2022.
Por iso, o Grupo Parlamentario Socialistas, presenta a seguinte proposición non
de lei:
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia para que:
1º) Estableza inmediatamente unha mesa de negociación na que estean
representadas as persoas traballadoras autónomas, os sindicatos, profesionais e
empresas afectadas pola covid-19 para arbitrar as medidas que sexan necesarias
co fin de acadar que a totalidade dos fondos de achega estatal a través dos
diversos plans de rescate se executen na súa totalidade.
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2º) Se elabore un informe no que se debulle a totalidade dos fondos recibidos
pola Xunta de Galicia do Estado, os fondos propios achegados pola Xunta de
Galicia e a súa execución total nos exercicios 2020 e 2021 para atender ás
persoas traballadoras autónomas, pemes e micropemes afectadas polas medidas
adoitadas para evitar a propagación do virus da covid-19.

Pazo do Parlamento, 19 de xaneiro de 2022
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Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 19/01/2022 13:22:17
Juan Carlos Francisco Rivera na data 19/01/2022 13:23:31
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 19/01/2022 13:23:46
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa deputada e do
seu deputado, Noa Díaz Varela e Julio Torrado Quintela, a través do portavoz e ao
abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
Os membros da Comisión 5ª do Parlamento de Galicia acordaban por unanimidade o
pasado 16 de decembro de 2021 instar o Goberno galego a “estender o servizo de
Hospitalización a Domicilio á totalidade da área sanitaria de Santiago de Compostela e
Barbanza antes de que remate o primeiro trimestre do ano 2022".
O Sergas está respondendo as reclamacións que a veciñanza de Rianxo realizou
individualmente o pasado ano na plataforma de queixas para demandar o servizo de
HADO no seu concello da seguinte maneira: “Confiamos en que moi pronto,
previsiblemente no primeiro semestre de 2022, toda a área sanitaria de Santiago e
Barbanza poida gozar deste servizo”.
Tendo en conta que o comunicado polo Sergas non é o acordado na comisión 5ª, que
establecía o primeiro trimestre do ano como límite para implantar este servizo, o Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a que cumpra o acordo parlamentario
unánime de estender o servizo de Hospitalización a Domicilio (HADO) ao concello de
Rianxo no primeiro trimestre deste ano.
Pazo do Parlamento, 19 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
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Noa Susana Díaz Varela na data 19/01/2022 17:11:19
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 19/01/2022 17:11:45
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Rosana Pérez Fernández, Carme González Iglesias e dos
deputados Daniel Castro García e Daniel Pérez López, ao abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para debate
en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O sector conserveiro do Estado español é o primeiro produtor a nivel europeo
e o segundo a nivel mundial. Polo seu número de empresas, facturación e emprego,
Galiza é quen encabeza estes datos no conxunto do Estado con máis de 160
empresas e, segundo o IGE, cun importe neto de cifra de negocios desta industria
que supera os 3.300 millóns de euros e un emprego que acada case 12.000
traballadoras e traballadores.
Trátase dun sector, ademais, cun efecto multiplicador moi relevante sobre
outras actividades, tanto vinculadas ao mar como á alimentación e á industria
auxiliar e, polo tanto, fundamental dentro da nosa economía
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Durante a pandemia, e mentres as exportacións dos produtos do mar en xeral
sufriron unha merma do 3,56%, o das conservas, de carácter esencial,
incrementouse, segundo datos de ANFACO, nun 15%, converténdose nun sector non
só non prexudicado senón beneficiado polos hábitos de consumo nese período.
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É tamén unha actividade económica que recibe dende hai anos millóns de
euros en subvencións públicas e fortemente apoiada polo Goberno galego que, só
neste ano 2022, incrementou nun 28% os seus orzamentos destinados á mellora da
comercialización e apoio no investimento das industrias de transformación e
comercialización, acadando os 27 millóns de euros e sendo unha das partidas
orzamentarias máis importantes de toda a Consellaría do Mar.
Un apoio que recentemente aínda vén de se estender á elaboración, por
medios propios a través do CETMAR, dun plan estratéxico para o sector das
conservas, peixes e mariscos de Galiza para os anos 2022-30 e que será cofinanciado
con fondos europeos.
No entanto, estes potentes datos e o poderoso apoio público que recibe non se
traduce na mesma medida en melloras laborais para as miles de traballadoras e
traballadores da industria conserveira.
En primeiro lugar, o convenio colectivo do sector de conservas,
semiconservas e salgadura de peixe e marisco segue nesta altura -malia a que máis
do 80% das industrias conserveiras que hai no conxunto do Estado están na Galizaa ser de ámbito estatal, sen que a Xunta de Galiza teña dado ningún paso para termos
un convenio de ámbito galego onde os dereitos laborais das traballadoras e
traballadores galegos non queden diluídos e onde non se merme a capacidade de
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incidencia dos seus representantes sindicais.
Por outra banda, historicamente a presenza das mulleres nesta actividade é
maioritaria, supoñendo preto dun 80% do total das persoas traballadoras e,
nalgunhas comarcas costeiras do noso país, a industria conserveira xera case o 40%
de todos os contratos a mulleres.
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No entanto, as negociacións do novo convenio, ademais de estaren
paralizadas durante meses (hai que lembrar que o actual tiña unha vixencia de catro
anos e remataba no 2020), non conseguiron polo de agora acadar as melloras
demandadas pola parte social e continúan sen satisfacer reivindicacións históricas
como a de rematar dunha vez por todas coa fenda salarial que padecen as
traballadoras.
Neste sentido, o empresariado segue sen querer facer fronte á discriminación
salarial encuberta que existe dende sempre entre os grupos de produción ou
fabricación,

fortemente

feminizados,

e

o

de

oficios

varios,

ocupados

preponderantemente por homes. Así, resístese a contemplar ningún incremento
salarial adicional para a categoría de auxiliar, que é precisamente a que agrupa á
maior parte de mulleres traballadoras cun salario inferior.
Na práctica, isto tradúcese nuns 850 euros menos de media ao ano que deixan
de percibir as auxiliares do Grupo 5 con respecto á categoría de axudante do Grupo
6, ambos coas mesmas funcións produtivas. Ou en que un axudante do Grupo 6, de
persoal de oficios varios, teña un salario/hora de 8,49 euros e unha mestra (máxima
categoría do Grupo) do Grupo 5 teña un salario/hora de 8,33 euros.
Ao noso entender, non hai ningunha xustificación para esta diferenza salarial
nin ningún elemento obxectivo que explique o maior valor que se lle concede ao
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traballo masculino e a Administración debe, en todo caso, traballar e actuar para
desterrar definitivamente este tipo de prácticas intolerábeis.
En canto á perda de poder adquisitivo das traballadoras e traballadores da
conserva tamén existen grandes diferenzas entre as centrais sindicais e o
empresariado que pretende un convenio de cinco anos, con incrementos salariais que
3
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van dende o 0,5% ao 3% pero sen contemplar cláusulas de revisión anual do IPC.
Unha proposta que se fai inasumíbel para a parte social porque só no ano 2021, o
IPC acadou case o 6% e non ten explicación que a perda de poder adquisitivo
continúe mentres as empresas aumentan de maneira importante as ventas.
A desregulación das condicións laborais, sociais e económicas das persoas
traballadoras do sector e o retroceso nos dereitos logrados supoñen unha distancia
abismal entre as partes, que a día de hoxe xa provocou concentracións e
manifestacións e que vén de desembocar nunha convocatoria de folga por parte dos
sindicatos maioritarios -CIG, CC.OO e UXT- durante tres xornadas.
Diante desta situación, resúltanos poderosamente chamativo que o Goberno
galego non teña expresado a súa valoración en ningún momento, nin que, malia ao
peso do sector na nosa economía, aos miles de postos de traballo que dependen del e
ás cuantiosas e importantes axudas públicas que recibe o empresariado conserveiro,
non se teña implicado para avanzar na resolución deste conflito e non teña amosado
a máis mínima preocupación pola mellora dos dereitos laborais de miles de galegas
e galegos.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
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proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a:
-Involucrarse activamente na consecución

dun pronto acordo nas

negociacións do convenio da conserva, comezando por realizar unha rolda de
contactos coas partes negociadoras do mesmo.
4

100925

OFICINA PARLAMENTAR

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

-Despregar todos os seus medios e recursos para que as actuais negociacións
do convenio da conserva rematen definitivamente coa discriminación salarial de
xénero agochada na segregación por sexos dos postos de traballo e as diferenzas
retributivas entre persoal de produción, maioritariamente mulleres, e o persoal de
oficios varios, maioritariamente homes.
-Promover de cara ao futuro un convenio da conserva de ámbito galego.”

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

Asdo.: Rosana Pérez Fernández
Carme González Iglesias
Daniel Pérez López
Daniel Castro García
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
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Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Ana Pontón Mondelo na data 19/01/2022 17:01:44

Daniel Pérez López na data 19/01/2022 17:01:48
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Daniel Castro García na data 19/01/2022 17:01:57

María do Carme González Iglesias na data 19/01/2022 17:02:09
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu portavoz e a iniciativa dos
deputados e deputadas Adrian Pardo López, Daniel Vega Pérez, Rubén Lorenzo
Gómez, Elena Candia López, Raquel Arias Rodríguez, Belén Cachafeiro Anta,
José Antonio Armada Pérez e Miguel Prado Patiño abeiro do disposto no artigo 160
e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte
Proposición non de Lei para o seu debate en pleno.

Exposición de Motivos:
A incorporación de mozos e mozas á actividade agrogandeira no medio rural supón un
dos grandes retos que se lle presentan ao sector primario galego nas próximas
décadas. Conectando, de xeito ineludible, co imperativo da modernización das
explotacións agrarias en todos os aspectos posibles –elemento imprescindible para
manter e incluso incrementar a capacidade competidora nos mercados, conservar o
medio ambiente e mellorar as condicións de vida e traballo dos titulares das
explotacións.
Por outra banda, esta incorporación resulta fundamental para facer fronte ao
despoboamento e ao abandono, así como á remuda xeracional, constituíndo unha
importante saída laboral para centenares de mozos e mozas que, cada ano, deciden
emprender no sector agrogandeiro de Galicia. Nesta liña, é fundamental que as
administracións se envorquen en axudar a que a devandita incorporación de mozos
sexa más fácil e con maiores garantías, facilitando o proceso.
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Ao respecto, cómpre sinalar o labor da Consellería do Medio Rural, que ten
demostrado o seu compromiso co relevo xeracional e a loita contra o abandono do rural
galego a través da convocatoria anual dunha liña de axudas destinada á mocidade que
decida iniciar a súa actividade económica no campo. De feito, neste 2022 a dotación
orzamentaria desta liña de axudas acada os 25 millóns de euros.
Falamos dunha liña de axudas que, ademais, vai acompañada dunha exención da
achega de garantías para os beneficiarios da liña correspondente á creación de
empresas para persoas agricultoras novas. Unha exención que permite que aqueles
que soliciten e reciban a axuda pola súa incorporación á actividade agraria non teñan
que presentar unha garantía do importe abonado no pago, nin se vexa sometido a
posteriores controis. Neste respecto, só terán que verificar a conformidade do seu plan
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empresarial, facendo o procedemento da incorporación máis sinxelo e facilitándolle a
mesma aos mozos e mozas de Galicia.
Así, estas axudas –enmarcadas no Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de
Galicia 2014-2020– demostran unha clara aposta por garantir e incentivar a
incorporación da mocidade á actividade vencellada ao medio rural galego.
Incorporación que conta, por suposto, co asesoramento e orientación das persoas
mozas a través da rede que conforman os Grupos de Desenvolvemento Rural de
Galicia (GDR), trasladándolles toda a información, formación, análises técnicas e todo
o asesoramento xurídico pertinentes, co obxecto de contar coas condicións máis ideais
de cara á xuventude galega.
Por todo isto, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte proposición non de
lei en pleno:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a continuar fomentando e
desenvolvendo plans para a incorporación dos mozos e mozas as actividades
agrogandeiras”.

CSV: BOPGDSPG-vaQQeUrBH-7
REXISTRO-R92ei9a8C-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro 2022.
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa da
deputada e deputados Noa Presas Bergantiños, Iago Tabarés Pérez-Piñeiro e Daniel
Pérez López, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para debate en Pleno, relativa á falta de capacidade da Xunta
de Galiza e do Concello de Ourense para recomezar a actividade termal en Ourense e
adaptar as instalacións ás novas condicións derivadas da situación de pandemia e da
aplicación da Lei 8/2019, do 23 de decembro, de regulación do aproveitamento lúdico
das augas termais de Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A cidade de Ourense continúa a arrastrar a incapacidade do bipartito PPDemocracia Ourensana e da propia Xunta de Galiza para desbloquear as repercusións
negativas da nova lei de aproveitamento termal e superar a falta de planificación e
dilixencia das diferentes partes.
É necesario sinalar que ata o momento de entrar en vigor a lei, Ourense tiña nos
aproveitamentos termais un dos seus potenciais vectores de crecemento e
desenvolvemento económico malia que o seu actual alcalde considere o termalismo
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como un “bluff”. Así mesmo, a cidade de Ourense foi no pasado unha referencia na
existencia de espazos de desfrute termal de acceso e xestión pública, democratizando o
seu use e desfrute por parte da veciñanza ourensá con independencia do seu nivel de
renda. Non en balde, o Parlamento galego aprobou no ano 2008, a impulso do Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a declaración de Ourense como capital
termal.
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Porén, nos últimos anos, lonxe das esperanzas postas naquel consenso e no
consenso ourensán arredor daquel primeiro Plan Estratéxico Termal de Ourense
impulsado no Concello, a evolución do termalismo en Ourense estivo limitada pola falta
de apoio da Xunta de Galiza e a desidia e bloqueo político dos dous últimos gobernos
municipais. Entre outros problemas, desde o Grupo Parlamentario do Bloque
Nacionalista Galego temos sinalado o enfoque reducionista centrado exclusivamente no
turismo e sen unha avaliación rigorosa (como demostra o Plan de Turismo Termal), a
falta de aposta pola conexión da realidade termal co Campus da Auga e a investigación,
a carencia dunha estratexia de saúde pública, a necesidade de recuperación patrimonial
e cultural (BIC das Burgas, Tinteiro...), as distorsións da xestión estatal dos ríos ou a
necesidade de cumprir transformacións pendentes (boulebard termal, reforma da zona
do matadoiro, etc).
A desidia e a falta de colaboración política e institucional entre Xunta e concello
é, nestes momentos, a responsábel de que as termas de Ourense, singularmente As
Burgas mais tamén a parte pública de Outariz e máis as termas do Muíño, estean sen
abrir ao público furtando un dereito á veciñanza e unha oportunidade de dinamización
económica nun momento complicado para unha zona tan castigada.
É evidente que a irrupción da pandemia da covid-19 supuxo unha dificultade sen
precedentes en moitos aspectos e o termalismo é un deles. A precaución e a
complexidade explican unha parte do atraso, mais toda vez que levamos un ano de
experiencia na pandemia e que se desenvolveron aperturas de iniciativas privadas con
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normalidade, esta situación é xa intolerable e as administracións responsábeis deben
traballar para unha apertura urxente, organizada e segura tal e como leva demandando o
Grupo Municipal do BNG de Ourense desde o mes de xuño de 2020.
Desde hai practicamente dous anos son recorrentes as desculpas e cruces de
acusacións, primeiro co goberno bipartito PP-Democracia Ourensana, despois co

2

100932

OFICINA PARLAMENTAR

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

goberno en solitario de DO e agora novamente cun goberno bipartito que emprega o
termalismo como unha arma arreboladiza máis para facérense oposición entre eles.
Despois de que o Partido Popular bloquease no Parlamento Galego propostas para sacar
adiante esta situación, asumiron pola vía dos feitos que parte das propostas eran o que
había que facer. Nese sentido, ambas administracións comezaron algo semellante a unha
mesa e dinámica de traballo e mesmo nos Orzamentos de 2022 a Xunta asumiu pola vía
dos feitos que era parte do problema e consignou unha partida orzamentaria para que as
entidades locais se puideran adaptar á nova lei. Aínda así, as termas en Ourense
continúan pechadas. O pasado 19 de xaneiro de 2021 a concelleira responsábel volvía
prometer que abrirían “nuns días”. Asemade, Deputación e Xunta presentan as súas
campañas turísticas en Fitur sen poder aproveitar o termalismo como elemento de
atracción.
Esta situación require de seriedade, planificación, compromiso por todas as
partes e alturas de mira para determinar cales son as características das instalacións de
Ourense e como poderían poñerse en funcionamento. É necesario superar a falta de
capacidade da Xunta de Galiza e do Concello de Ourense para recomezar a actividade
termal en Ourense e adaptar as instalacións ás novas condicións derivadas da situación
de pandemia e da aplicación da Lei 8/2019, do 23 de decembro, de regulación do
aproveitamento lúdico das augas termais de Galiza.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
CSV: BOPGDSPG-vaQQeUrBH-7
REXISTRO-yNk54zgB0-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a impulsar as actuacións
oportunas para permitir de forma inmediata e extraordinariamente a regularización dos
aproveitamentos lúdicos preexistentes de augas termais, inicialmente previsto para un
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ano, debido ás circunstancias da pandemia e aos problemas derivados da ambigüidade
normativa.”

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Ana Pontón Mondelo na data 19/01/2022 17:38:53

Daniel Pérez López na data 19/01/2022 17:38:57
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa da
deputada Mercedes Queixas Zas e dos deputados Manuel Lourenzo Sobral e Daniel
Castro García, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para debate en Pleno, sobre a demanda de profesorado
especialista en Pedagoxía Terapéutica no IES María Casares de Oleiros (A Coruña).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A drástica redución do profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica e
Audición e Linguaxe aplicada pola Consellería de Educación no presente curso escolar
2021-2022 non deixa de ter eco nos propios centros e tamén nas rúas.
Sucédense as protestas e reclamacións por parte da comunidade educativa por
toda Galiza mais neste caso imos centrarnos nas demandas que está a facer a ANPA Os
Pazos do IES María Casares de Oleiros (A Coruña).
Desde comezos de curso o equipo directivo do instituto puxo en coñecemento das
familias as consecuencias da supresión dunha praza de PT, que si estaba presente no
centro en cursos anteriores, o que promoveu unha recollida de sinaturas para denunciar a
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situación e solicitar a súa revisión.
Esta demanda fundaméntase na necesidade de contar con profesorado especialista
na atención do alumnado con necesidades educativas especiais (NEE) e con necesidade
de apoio educativo (NEAE).
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O IES María Casares ten no presente curso escolar un total de 587 alumnos e
alumnas, e delas, 10 con NEE e 24 con diferentes NEAE. Falamos só daquelas situacións
valoradas e diagnosticadas, pois somos conscientes de que hai máis que non o están, entre
outros motivos, pola falta de recursos para facelo.
O pasado curso académico, o centro contaba con dous profesores de pedagoxía
terapéutica (PT), mais no actual, aínda que se incrementou o alumnado que require
atención por parte deste profesorado, a contratacións destes especialistas reduciuse á
metade, e só conta o instituto cunha profesora con este perfil.
A situación educativa actual é insostíbel: o alumnado con NEE non está a recibir a
atención axeitada; os rapaces e rapazas con NEAE non están a ser atendidos por
profesorado especializado; tampouco o resto do alumnado está a recibir a atención
adecuada, dado que sen o apoio de especialistas en varios destes casos, a situación nas
aulas vólvese moi complicada: dificultades do profesorado para dar clase, retrasos nos
contidos, desafección do alumnado que pode acompañar comportamentos disruptivos,
etc.
A ANPA tense dirixido formalmente esta demanda á Consellería, cun escrito no
mes de novembro, ao que non tiveron ningún tipo de resposta a día de hoxe.
Con todo, algúns medios de comunicación recolleron nestes días unha nova que
daba conta da negativa da Consellería de Educación a dotar de máis profesionais
especialistas de PT argumentando que o profesorado do centro podía suplir esta tarefa en
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“horas libres”.
Sorprende esta actitude da Consellería carente de rigor e falta de transparencia ao
non se dirixir directamente ás familias que están a reclamar medidas de actuación que
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poñan fin a unha evidente discriminación do alumnado con necesidades educativas nunha
etapa de escolarización obrigatoria.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición
non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a cubrir de inmediato a praza de Pedagoxía
Terapéutica, como mínimo, existente no centro até o curso pasado.”

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Daniel Castro García
Deputada e deputado do G.P. do BNG
Manuel Lourenzo Sobral
Viceportavoz do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a
iniciativa da deputada e deputados Noa Presas Bergantiños, Ramón Fernández
Alfonzo e Daniel Pérez López, ao abeiro do disposto no Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para debate en Pleno,
relativa á valoración do goberno galego sobre o canon eólico, os seus resultados
e previsións a medio prazo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Xunta de Galiza impulsou no ano 2009 a Lei 8/2009, do 22 de
decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galiza e se crean o
canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental e que viña a substituír o
anterior marco legal, tumbado polo Partido Popular por sectarismo político
despois de empregalo como ariete electoral.
Dita lei, que xa foi modificada unilateralmente e sen diálogo sectorial ou
social dez veces, a maioría a través do subterfuxio da lei de acompañamento dos
orzamentos, introducía un novo mecanismo para teoricamente repercutir parte da
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riqueza da actividade eólica na sociedade galega, compensando o seu impacto
ambiental. Porén, a realidade foi ben distinta. Por unha banda, é necesario sinalar
que tal e como xa foi advertido durante a súa tramitación, renunciar á
participación pública directa de beneficios do sector era un erro histórico. Por
outra banda, para alén de que o seu carácter ambiental é relativo, hai que dicir
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que a lei do sector eléctrico estatal en vigor dende 1997 abría xa a porta a
encarecer a tarifa nunha autonomía ou concello no caso de contar con tributos
sobre o sector. Esta posibilidade converteuse en imposición coa reforma
impulsada en 2013. Resultado diso e das políticas austericidas dos orzamentos
estatais de Montoro co Partido Popular, Galiza chegou a pagar a tarifa eléctrica
máis cara do estado ao repercutírense nela os suplementos territoriais do ano
2013 após diferentes sentenzas xudiciais en favor do lobby eléctrico.
Canto máis tempo pasa, é máis evidente a eiva de concepción e
funcionamento do canon eólico, tanto pola súa formulación inicial como polo uso
que o goberno da Xunta fai del á hora de repartir o recadado. Unha recadación,
por certo, que nunca chegou a acadar as expectativas previstas e que vai
perdendo peso ano a ano.
O canon eólico arbitrado pola Xunta de Galiza grava o número de
aeroxeradores establecendo un tramo exento e tres tramos con pagamentos
unitarios crecentes segundo se incrementa o número de aeroxeradores. Dito
imposto fornece, excluídos os gastos de xestión, o denominado Fondo de
Compensación Ambiental, que se reparte por dúas vías. Unha, para os municipios
directamente afectados polas instalacións dos aeroxeneradores e as súas
poligonais e infraestruturas. Outra, para a totalidade dos concellos galegos, por

CSV: BOPGDSPG-vaQQeUrBH-7
REXISTRO-hPLFyyOnH-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

vía competitiva. A lei direcciona as actuacións financiábeis para aquelas
“comprendidas en aplicacións orzamentarias que teñan entre as súas finalidades a
protección do medio e do contorno natural, a súa conservación, reposición e
restauración, así como o fomento da investigación dirixida á mellora na
eficiencia do aproveitamento dos recursos das enerxías renovables”. Anualmente

2

100940

OFICINA PARLAMENTAR

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

a Xunta emite unha orde mediante a cal regula os criterios de repartición e
estable as bases reguladoras e a convocatoria das subvencións do Fondo de
Compensación Ambiental en réxime de concorrencia non competitiva e
concorrencia competitiva, de forma individual e mediante o sistema de xestión
compartida. A contía aproximada adoita rondar os 11 millóns de euros, a metade
aproximadamente do recadado polo canon eólico.
Entre os moitos problemas deste modelo cabe sinalar a previsión de
progresiva redución na recadación por mor das transformacións no sector, que
grazas ao desenvolvemento tecnolóxico conta con aeroxeneradores con cada vez
máis potencia e que levan a que polo tanto moitos parques teñan un número
menor dos que se precisarían anteriormente para xerar ese volume. Así mesmo, o
avance nas repotenciacións leva tamén a unha progresiva redución de
aeroxeneradores nos parques máis antigos e, polo tanto, á redución na
recadación. Polo tanto, é evidente que esta non é a forma máis adecuada de
retornar á sociedade unha compensación polo impacto xerado, pois é decrecente
nun non contexto no que paradoxalmente está a aumentar.
Polo tanto é necesario que o goberno galego faga unha profunda
avaliación da situación e dialogue cos axentes afectados para introducir
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mudanzas.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a tomar as seguintes
medidas:
3
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1. Impulsar fórmulas de participación pública en beneficios do sector
eólico que substitúan a actual formulación do canon eólico.
2. Como medida transitoria, en canto non se acometa unha profunda
reformulación da lei do sector eólico, asumir a proposta do Observatorio Eólico
Galego de incrementar a xustiza distributiva nas áreas con implantación de
parques eólicos mediante a distribución da totalidade do recadado polo canon
eólico entre os axentes con afección de aeroxeradores e liñas de evacuación
mudar o deseño do imposto para que teña como feito impoñible a potencia
instalada do parque eólico e non o número de aeroxeradores.
3. Negociar estas cuestións e a reforma do Fondo de Compensación
Ambiental cos concellos galegos a través da FEGAMP.”

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Ramón Fernández Alfonzo
Daniel Pérez López
Deputada e deputados do G.P. do BNG
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Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
dos deputados Ramón Fernández Alfonzo e Daniel Pérez López e da deputada Noa
Presas Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, sobre a dedución por
dupla imposición internacional das pensións xeradas en Alemaña despois do 2014

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O cambio de normativa tributaria aplicable en Alemaña -posiblemente se
incremente a listaxe de países- ás pensións percibidas por razón dun emprego no sector
privado, con efectos dende o 31.12.2014, supón para a meirande parte dos perceptores
na Galiza unha impracticabilidade da dedución por dupla imposición internacional á que
fai referencia o artigo 80 da Lei 35/2006 do I.R.P.F., xa que os custos que se lles
ocasiona son iguais ou superiores as devolucións solicitadas.
Custos derivados da obriga de traducir a documentación dos trámites realizados
na facenda alemá para presentalos na facenda española, así como os custos de xestoría
ou asesoría provocados pola complexidade dos trámites e, sobre todo, pola necesidade
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de repetir actuacións por causa dos diferentes calendarios de tributación.
De feito, na actualidade, o período para a presentación da declaración no estado
español remata no mes de xuño, mentres que en Alemaña os trámites para a tributación
de estas rendas comezan en xullo e se liquidan en novembro, sendo a partir de este
momento cando o obrigado no estado español dispón do xustificante para solicitar a
rectificación da declaración presentada no seu prazo correspondente, que se lle aplique a
1
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dedución por dupla imposición internacional e a conseguinte devolución dos cartos. E
todo isto coa obrigada tradución da documentación da facenda alemá.
É dicir, custes de tradución e de rectificación que en moitos casos aproxímanse
ao “beneficio” fiscal ou devolución efectiva.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento de Galiza insta a Xunta a demandar do Goberno do estado a
modificación do artigo 80 da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do Imposto sobre a
Renda das Persoas Físicas, no referido á dedución por dupla imposición internacional,
engadindo un punto 4 co seguinte texto:
Cando os rendementos do contribuínte que orixinan dereito a practicar a
dedución proveñan exclusivamente de pensións gravadas no estranxeiro, o contribuínte
poderá optar por practicar a dedución, ben na declaración do período impositivo no
que foran devindicados ou na declaración do exercicio no que fora efectivamente
satisfeito o ingreso do imposto.
A documentación achegada como medio de proba para os efectos de xustificar a
dedución por dupla imposición das rendas definidas neste paragrafo, cando fose
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emitida por unha Administración Tributaria ou calquera outro organismo homólogo
estranxeiro, non será obrigado a súa tradución nin ao castelán nin a lingua oficial
propia da Comunidade Autónoma.”
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Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

Asdo.: Ramón Fernández Alfonzo
Noa Presas Bergantiños
Daniel Pérez López
Deputados e deputada do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG
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A Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
das deputadas e deputados, Elena Candia López, Daniel Vega Pérez, Rubén
Lorenzo Gómez, Raquel Arias Rodríguez, José Antonio Armada Pérez, Belén
Cachafeiro Anta e Miguel Prado Patiño, ao abeiro do disposto no artigo 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
Nos últimos anos, en estreita atención ás circunstancias, tanto a tecnoloxía como a
innovación acadaron novas dimensións que transcenden ao respecto da importancia
que posúen no uso que facemos delas diariamente. Neste sentido, que o 97% da nosa
comunidade sexa considerada rural trátase dun precedente que implica a necesidade
de levar solucións innovadoras tamén ao medio rural, co obxecto de mellorar a calidade
de vida da poboación que nel habita e incrementar as súas posibilidades.
Nesta liña, a Xunta de Galicia vén amosando desde sempre o compromiso por
fomentar o desenvolvemento local das zonas rurais, impulsando a competitividade e a
sustentabilidade a través da transformación dixital, así como a modernización das
oficinas rurais de proximidade e dos seus sistemas de relación e atención ás
explotacións agrarias e forestais, co obxecto de fortalecer as capacidades dixitais para
a mellora de servizos e funcións.
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De feito, cómpre sinalar o esforzo pola dixitalización das aldeas modelo, unha
recoñecida ferramenta da Lei de recuperación da terra agraria de Galicia, a través do
proxecto “Aldeas intelixentes, solucións de futuro para aldeas sostibles” da Axencia
Galega de Desenvolvemento Rural da Consellería do Medio Rural. Iniciativa que
comezaba cunha consulta preliminar ao mercado –que contou cun gran éxito de
participación– para obter solucións innovadoras que permitan impulsar a recuperación
dos núcleos rurais das aldeas modelo á medida de Europa, na liña do termo acuñado
pola UE “smart villages”.

Neste respecto, trátase doutro proxecto máis que persegue, en definitiva, o
desenvolvemento dos servizos dixitais rurais, a implementación de solucións
tecnolóxicas para a bioeconomía e a sustentabilidade e economía circular da produción
agraria. Obxectivos que, dende o Grupo Parlamentario dos Populares de Galicia,
cremos que é preciso remarcar a través de actuacións que potencien as solucións
innovadoras no medio rural de Galicia.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte proposición
non de lei en Pleno:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a emprender actuacións que
permitan potenciar a innovación no medio rural de Galicia así como a transferencia de
coñecemento”.
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Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022
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A Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
das deputadas e deputados, Elena Candia López, Daniel Vega Pérez, Rubén
Lorenzo Gómez, Raquel Arias Rodríguez, José Antonio Armada Pérez, Belén
Cachafeiro Anta e Miguel Prado Patiño, ao abeiro do disposto no artigo 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
En decembro do pasado ano 2021, asistimos á presentación da sección “Galicia
Calidade Alimentaria”, dentro da recoñecida marca institucional do Goberno galego,
Galicia Calidade. Unha sección específica que ampara todas as producións
alimentarias de calidade diferenciada, co gallo de fomentar o bo facer secular e a
excelencia dos nosos produtos alimentarios.
Así mesmo, esta sección “Galicia Calidade Alimentaria” viña precedida da I edición da
Mostra de Calidade Alimentaria de Galicia, un evento no cal se enmarcaron diferentes
actuacións como son os premios Exceleite –recoñecemento expreso á calidade
hixiénico sanitaria dos produtores de leite de vacún cru–, a entrega de galardóns das
Catas dos queixos e meles 2021 –premiando aos mellores produtores nestes ámbitos–
e incluso a presentación do Market Place de calidade alimentaria –un portal no que
comprar e vender produtos da calidade diferencia de Galicia–.
Neste respecto, a I Mostra de Calidade Alimentaria tamén foi o seo de presentación da
campaña de promoción “Galicia etiqueta calidade”. Unha iniciativa que se enmarca
como o punto de partida de “Galicia Calidade Alimentaria” para consolidar a Galicia
como potencia alimentaria.
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Nesta liña, todos os galegos e galegas somos conscientes da calidade alimentaria coa
que gozamos na nosa comunidade, e temos que ser igualmente conscientes da
importancia que posúe o feito de levar a cabo actuacións que, como as emprendidas
ata o momento polo Goberno galego, permitan poñer de relevo todo o traballo e o
esforzo que supón a elaboración de produtos excepcionais.
En definitiva, actuacións como “Galicia Calidade Alimentaria”, que amosen o
compromiso da Xunta e, por extensión, da cidadanía galega a prol dos grandes
xeradores da calidade, dos nosos gandeiros, agricultoras, apicultores, viticultoras,
bodegueiros, queixeiras, mariñeiros, mariscadoras, acuicultores.
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Por todo o exposto, desde o Grupo Parlamentario Popular, cremos que é imperativo
continuar incidindo na materialización de proxectos que fomenten a calidade das nosas
producións alimentarias. Todas as ferramentas de crecemento coas que xa conta o
sector, como é o caso das estratexias sectoriais ou a Lei de recuperación da terra
agraria de Galicia, han de vir consolidadas pola valorización e a promoción da
excepcionalidade dos nosos produtos.
Polo exposto, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte proposición non de
lei en Pleno:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia para que continúe afondando na
promoción da calidade alimentaria galega por medio do desenvolvemento de
actuacións que impulsen a nivel nacional e internacional os produtos galegos de
calidade diferenciada”.
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Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa da
deputada Rosana Pérez Fernández e dos deputados Luis Bará Torres e Paulo Ríos
Santomé, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A falla de seguridade viaria na estrada AC-305 ao seu paso polo termo
municipal de Boiro é evidente dende hai anos e neste momento xa require de solucións
urxentes por parte da Xunta de Galiza, titular da mesma.
Unha estrada que acumula o paso dun importante número de vehículos a diario
durante todo o ano e cuxa perigosidade increméntase na época estival por mor das miles
de persoas que visitan o propio concello de Boiro e toda a comarca da Barbanza.
Nesa estrada autonómica, no lugar de Cimadevila, no propio casco urbano de
Boiro, existe un paso de peóns, concretamente a carón dunha gasolineira, que supón un
grave perigo para os viandantes que cruzan polo mesmo. De feito, xa se contan nel
varios atropelos de diversa consideración, un deles hai moi poucas datas.
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O feito de que se trate dun lugar de entrada ao casco urbano, limitado a 50
Km./hora, non impide que os vehículos circulen a máis velocidade da permitida, ao que
hai que sumar a ubicación da gasolineira mesmo ao lado, o que fai que os vehículos
aceleren para saír da mesma xusto onde se atopa o mencionado paso de peóns.
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Os veciños e veciñas da zona, e tamén o Grupo Municipal do BNG, leva
reclamado en moitas ocasións unha mellora da sinalización nese punto ou a colocación
de elementos que supoñan a redución de velocidade dos vehículos nas inmediacións do
mesmo.
A finais do ano 2020, o Concello de Boiro procedeu á colocación dun foco que
ilumina directamente o lugar, pero a realidade é que resultou unha medida insuficiente.
Ademais de iluminar o paso de peóns cando non hai luz do día, necesítanse outros
elementos que alerten da súa existencia cando a situación climatolóxica non permite
unha correcta visibilidade e, sobre todo, que obriguen aos vehículos a reducir a súa
velocidade.
Consideramos, pois, que non pode haber máis demora por parte da tiular da
estrada, a Administración autonómica, en tomar medidas para que a circulación,
nomeadamente dos peóns, sexa realmente segura.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a:
1. Tomar as medidas necesarias na AC-305 ao seu paso polo Concello de Boiro,
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nomeadamente no lugar de Cimadevila, para dotala de seguridade viaria real e efectiva.
2. Instalar novos elementos de sinalización do paso de peóns ubicado nese lugar.
3. Estudar a posibilidade do cambio de ubicación do paso de peóns na mesma
contorna e da dotación de elementos que obriguen aos vehículos a súa velocidade.”
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Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

Asdo.: Rosana Pérez Fernández
Paulo Ríos Santomé
Deputada e deputado do G.P. do BNG
Luis Bará Torres
Viceportavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 20/01/2022 10:35:36

Paulo Ríos Santomé na data 20/01/2022 10:35:39
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu
deputado e da súa deputada Julio Torrado Quintela e Patricia Otero
Rodríguez, a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de
lei en Pleno.
Exposición de motivos
A Orde do 15 de xullo de 2011 pola que se regula o permiso de explotación para
o marisqueo a pé inclúe, nos seus apartados, a xestión dos permisos de marisqueo
e a concesión destes vinculados a entidades asociativas titulares dun plan de
xestión.
Dentro destas cuestións, a orde pretendeu regular a posibilidade de que unha
persoa cun permiso xa concedido e en activo puidese cambiar de entidade
asociativa, o que permitiría cambiar de lugar de desenvolvemento da súa
actividade. Esta circunstancia pretendía afrontar situacións específicas motivadas
por dúas causas: ser vítima de violencia de xénero ou ter a cargo persoas en
situación de dependencia (artigo 9.1a).
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Este obxectivo sinalado resulta a todas luces de interese e importante, máis a
realidade é que existen aínda algunhas dificultades para a súa execución. A propia
normativa implica que se dean algunhas condicións, entre elas que o plan de
xestión aprobado pola confraría (ou entidade asociativa correspondente) sexa
autorizada unha ampliación dos permisos e que conste a reserva de prazas para
tales fins (artigo 9.2b). Esta cuestión é a que resulta máis difícil que se produza co
que, de facto, o avance que se pretende recoñecer nun apartado relativízase no
seguinte.
As situacións que se inclúen na orde para estimar o posible cambio son de
importante, e incluso existiría a posibilidade de ampliar o espectro de situacións
para facilitar as condicións laborais das persoas máis vulnerables e/ou con máis
dificultades.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Modificar a Orde do 15 de xullo de 2011 pola que se regula o permiso de
explotación para o marisqueo a pé co fin de incluír unha excepcionalidade
respecto da dispoñibilidade de permisos nas entidades asociativas
correspondentes, que habilite de maneira permanente un permiso por confraría
(ou entidade asociativa) dispoñible para ser utilizado en relación ao apartado 9.1a
que pretende facilitar a conciliación e as condicións laborais para as persoas en
circunstancias excepcionais.
2. Facilitar a través de mecanismos excepcionais, mentres non se produza o
cambio referido no anterior punto e poida ser habilitado nas propias confrarías de
maneira efectiva, os cambios solicitados en virtude do artigo 9.1a que aínda non
fosen autorizados.
3. Avaliar a posibilidade de ampliar as circunstancias baixo as que pode ser
solicitado o cambio de permiso de explotación a outra entidade asociativa,
estudando a posibilidade de incluír circunstancias de enfermidade, precariedade
socioeconómica e outras variables.
Pazo do Parlamento, 20 de xaneiro do 2022
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Patricia Otero Rodríguez
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asdo.: Luís Manuel Álvarez Martínez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 20/01/2022 11:02:24
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Patricia Otero Rodríguez na data 20/01/2022 11:02:30
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A Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
das deputadas e deputados, Teresa Egerique Mosquera, José Manuel Balseiro
Orol, Begoña Freire Vázquez, Ana Belén García Vidal, Manuel Santos Costa,
Elena Suárez Sarmiento e Daniel Vega Pérez, ao abeiro do disposto no artigo 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
A inclusión do marraxo dientuso no Apéndice II da CITES en 2019 provocou que o
envío dos contedores nos que había marraxo tivesen problemas de retencións a bordo
dos buques o en frigoríficos o bloqueos do tránsito. Dous eran os motivos:
 Inexistencia dun ditame de extracción non prexudicial que debía ser creado e
emitido pola Secretaría de Estado de Consumo, previo informe do Ministerio de
Transición Ecolóxica, polo que se dese validez ao envío da carga.
 Autoimposición dunha cota de comercialización polo Ministerio de Transición
Ecolóxica.
Ante o veto do Ministerio de Transición Ecolóxica de comercializar as 90 Ton
capturadas legalmente polo sector en 2020, a Comisión Europea propuxo permitir a
venda desta especie, afirmando que a prohibición de venda e retención total é contraria
á PPC, que conleva un quebranto económico para todas as frotas implicadas. A
Comisión Europea daba así a razón ao sector palangreiro galego.
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En decembro de 2021, nas negociacións da sesión anual de ICCAT de 2021, a UE e
as 49 Partes Contratantes da Comisión Internacional para a Conservación do Atún
Atlántico (CICAA) alcanzan un acordo para o marraxo dientuso do Atlántico Norte.
Entrará en vigor unha prohibición de dous anos sobre a retención de marraxo para
deter a sobrepesca e reducir a mortalidade, só no Atlántico Norte, non sendo prohibida
a súa pesca nos restantes espazos mariños.
Nestes momentos non está vixente aínda a indicación das cotas que España permitirá
comercializar e que proceden doutras zonas distintas ao Atlántico norte, debendo
descartarse todas as capturas, xa que os Permisos Temporais de Pesca emitidos polo
Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación sinalan que a captura queda
condicionada á certificación por parte da autoridade CITES en España, que é o
Ministerio de Transición Ecolóxica, e non publicou nin determinou as cotas que
permitirá comercializar.
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Esta situación supón un agravio comparativo con outros países, como por exemplo
Portugal, que veu concedendo permisos de comercialización de marraxo durante 2020
e 2021, podendo pescar os seus barcos libremente e desembarcalos na UE. Neste
momento, e contra a indefinición por parte de España das cotas de comercialización de
marraxo para 2022, os buques portugueses poden capturalo e comercializalo sen
problema.
Ambas situacións xeran un agravio comparativo pernicioso para a frota española de
palangre de superficie, para moitas empresas de transformación e comercialización de
Galicia.
Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario Popular presenta a seguinte proposición
non de lei en Pleno:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a esixir ao Goberno de España a que
tome de inmediato unha decisión para definir e determinar os cupos de
comercialización do marraxo para 2022 e non xerar así un agravio comparativo para
a nosa frota respecto doutros países, así como que estenda esta medida con carácter
retroactivo para permitir comercializar as capturas efectuadas en 2020 e 2021 nas
mesmas circunstancias que os restantes Estados membros da Unión Europea”.
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Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022
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Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 20/01/2022 13:15:29
Teresa Egerique Mosquera na data 20/01/2022 13:15:45
José Manuel Balseiro Orol na data 20/01/2022 13:16:05
Freire Vázquez, María Begoña na data 20/01/2022 13:16:17
Ana Belén García Vidal na data 20/01/2022 13:16:26
Manuel Santos Costa na data 20/01/2022 13:16:39
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María Elena Suárez Sarmiento na data 20/01/2022 13:16:50
Daniel Vega Pérez na data 20/01/2022 13:17:06
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A Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
das deputadas e deputados, Teresa Egerique Mosquera, José Manuel Balseiro
Orol, Begoña Freire Vázquez, Ana Belén García Vidal, Manuel Santos Costa,
Elena Suárez Sarmiento e Daniel Vega Pérez, ao abeiro do disposto no artigo 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
A lexislación sociolaboral española faculta ao Goberno para reducir a idade mínima
para acadar a pensión de xubilación en aquelas actividades profesionais de natureza
excepcionalmente penosa, tóxica, perigosa ou insalubre nas que se acusen elevados
índices de morbilidade ou sinistralidade, así como naquelas outras cuxa realización
implique unha continua separación familiar e afastamento do fogar.
Esta redución débese efectuar mediante o establecemento duns coeficientes aplicables
ao tempo de traballo efectivamente realizado nas citadas actividades que fixeran
posible, en cada caso, unha vez cumpridos os demais requisitos legais, a percepción
da pensión con anterioridade ao cumprimento da idade esixida con carácter xeral.
Concretamente, no eido que nos atinxe, o establecemento inicial dos citados
coeficientes no mundo do mar levouse a cabo mediante o Decreto 2309/1970, de 23 de
xullo e foron modificados pola disposición adicional oitava do Real Decreto 863/1990,
de 6 de xullo e posteriormente en 2004 e 2007.
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Durante este amplo período de tempo transcorrido desde a súa instauración, véñense
dando cambios substanciais que modificaron as circunstancias sobre os que se
aplicaban, xa que as variacións dos tempos de permanencia no mar derivados dos
sistemas de conservación do peixe, as introducións das normativas de acceso aos
caladoiros ou as xestións e ordenacións das propias pesquerías motivaron unha
variación total da situación da actividade pesqueira.
Tanto é así que cómpre revisar esta normativa e os seus efectos toda vez que desta
evolución danse situacións de incoherencia grave entre a práctica pesqueira real e a
contemplada na normativa, existindo anacronismos (presenza de buques baleeiros) ou
agravios comparativos (dous buques no mesmo caladoiro e pescando coa mesma arte
poden ter coeficientes diferentes) que é preciso eliminar a prol de buscar unha maior
equidade nos dereitos de xubilacións dos mariñeiros poden ter coeficientes diferentes)
que é preciso eliminar a prol de buscar unha maior equidade nos dereitos de
xubilacións dos mariñeiros.
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Este Parlamento aprobaba no pleno do 7 de febreiro de 2017, un acordo parlamentario
por iniciativa deste grupo parlamentario, no que se solicitaba o seguinte:
«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a exixir ao Goberno do Estado que
se manteñan os coeficientes redutores ata a entrada do Regulamento europeo polo
que se definen as características dos buques de pesca e, unha vez que entre en vigor,
iniciar un proceso de diálogo co sector de cara ao mantemento e mellora dos
coeficientes redutores da idade de xubilación ás características da actividade marítimopesqueira de Galicia, toda vez que os cambios substanciais na realidade operativa das
embarcacións e prácticas de marisqueo demanda esta posibilidade de cambio.»
Dende este Grupo Parlamentario consideramos positivo retomar o traballo feito ata o
de agora neste asunto, agora que por fin ten sido aprobado este regulamento
comunitario, xa que consideramos crucial uniformizar e igualar os coeficientes
conforme a criterios realistas e máis acaídos á realidade actual.
Sabemos que o ISM, a DGMM e a Segepesca tiñan anunciado no anterior Goberno a
súa intención de revisar estes coeficientes unha vez que se aprobase este
Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se definen as
características dos barcos de pesca, cuestión xa superada.
Amais, tamén se puido constatar interese en avanzar nesta materia no Foro Mar,
organizado en Cambados pola Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos
(UPTA) e no que participaron o ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones,
José Luis Escrivá e a directora del Instituto Sacial de la Marina (ISM) María Elena
Martínez Carqués.
O Ministro asegurou que se lle estaba buscando un encaixe ao colectivo de
traballadores do mar na reforma que busca que os autónomos coticen por ingresos e,
que este ano 2022 revisarase o modelo polo que se determinan as profesións con
penosidade e, sobre todo, a penosidade prolongada. A directora do ISM informou que o
que se pretende é equiparar o coeficiente redutor da idade (COE) de xubilación das
mariscadoras de a pé, ao dos mariscadores a frote.
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Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte proposición
non de lei en Pleno:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno de España
para ínstalo a iniciar o proceso de revisión dos coeficientes redutores dos traballadores
e traballadoras do mar, adecuando os mesmos as circunstancias actuais da frota e da
actividade marítimo-pesqueira, marisqueira e acuícola”.
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Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
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Pedro Puy Fraga na data 20/01/2022 13:19:58
Teresa Egerique Mosquera na data 20/01/2022 13:20:17
José Manuel Balseiro Orol na data 20/01/2022 13:20:38
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Freire Vázquez, María Begoña na data 20/01/2022 13:20:52
Ana Belén García Vidal na data 20/01/2022 13:21:04
Manuel Santos Costa na data 20/01/2022 13:21:21
María Elena Suárez Sarmiento na data 20/01/2022 13:21:31
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Daniel Vega Pérez na data 20/01/2022 13:21:43
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A Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
das deputadas e deputados, Teresa Egerique Mosquera, José Manuel Balseiro
Orol, Begoña Freire Vázquez, Ana Belén García Vidal, Manuel Santos Costa,
Elena Suárez Sarmiento e Daniel Vega Pérez, ao abeiro do disposto no artigo 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
O 11 de xaneiro de 2022 o Comisario de Economía da UE Paolo Gentiloni, daba
resposta a unha pregunta formulada polo eurodeputado do Grupo do Partido Popular
Europeo, Francisco José Millán Mon sobre a diversidade das lexislacións nacionais
en materia de tributación indirecta dos produtos do mar e sobre a conveniencia de que
o tipo de IVE dos produtos do mar fose o mais baixo posible en todos os Estados
membros, ao que o Comisario de Economía daba resposta a esta consulta e afirmaba
que:
O sistema común do imposto sobre o valor engadido (IVE) réxese por un principio
subxacente: aínda que os tipos e as exencións non estean plenamente harmonizados,
debe preservarse a neutralidade na competencia.
Isto significa que, no territorio de cada Estado membro, os bens e servizos similares
deben soportar a mesma carga fiscal, independentemente da extensión da cadea de
produción e distribución. Os Estados membros conservan unha certa marxe de
manobra no que respecta a fixación dos tipos do IVE, sempre que se respecte o
principio de neutralidade do IVE.
A Directiva 2006/112/CE do Consello, do 28 de novembro de 2006, relativa ao sistema
común do imposto sobre o valor engadido permite aos Estados membros aplicar tipos
reducidos do IVE a alimentos destinados ao consumo humano e, os produtos do mar
recaen claramente dentro desta categoría.

CSV: BOPGDSPG-vaQQeUrBH-7
REXISTRO-b01nH5A7r-0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

No 2018, a Comisión presentou unha proposta de reforma dos tipos do IVE.

Tras máis de tres anos de negociacións, no Consello de Asuntos Económicos e
Financeiros (Ecofin) celebrado o 7 de decembro de 2021, os Estados membros
acordaron a orientación xeral sobre esta proposta, cuxa adopción formal está prevista
para a primavera de 2022, tras unha nova consulta ao Parlamento Europeo.
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Cabe sinalar que, segundo a orientación xeral, os Estados membros teñen a
posibilidade de aplicar un tipo do IVE mesmo do 0% ás entregas de bens e servizos
que se considere que cobren necesidades básicas, como os produtos alimenticios. Así,
unha vez que se adopte a Directiva, a decisión de aplicar tipos reducidos seguirá
quedando a discreción de cada Estado membro.
Por todo o anterior, o Grupo parlamentario Popular presenta a seguinte proposición non
de lei en Pleno:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a esixir ao Goberno de España a
aplicar un IVE súper reducido aos produtos do mar, unha vez se aprobe a Directiva
europea de reforma dos tipos de IVE”.
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Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022
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Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 20/01/2022 13:24:54
Teresa Egerique Mosquera na data 20/01/2022 13:25:09
José Manuel Balseiro Orol na data 20/01/2022 13:25:20
Freire Vázquez, María Begoña na data 20/01/2022 13:25:36
Ana Belén García Vidal na data 20/01/2022 13:25:50
Manuel Santos Costa na data 20/01/2022 13:26:07
María Elena Suárez Sarmiento na data 20/01/2022 13:26:20
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Daniel Vega Pérez na data 20/01/2022 13:26:35
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa da
deputada Alexandra Fernández Gómez e dos deputados Luis Bará Torres e Paulo
Ríos Santomé, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, sobre a baixa execución
orzamentaria dos programas destinados ao acceso á vivenda.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Os orzamentos en materia de vivenda rexistraron un importante descenso dende
a entrada no goberno do actual presidente da Xunta. Así, os orzamentos destinados a
vivenda para o ano 2022 supoñen un recorte de máis do 40% respecto dos orzamentos
do ano 2009.
A esta falta de previsión orzamentaria hai que sumarlle unha notable falla de
execución final, especialmente nos programas destinados ao acceso á vivenda. En todo
este período a Xunta de Galiza vén incumprindo sistematicamente, ano tras ano, os seus
propios orzamentos xa recortados, como así se pode comprobar nas Contas Xerais e nos
informes de seguimento do Plan estratéxico de Galicia 2015-2020.
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As Contas Xerais para o ano 2020 arroxan uns datos preocupantes sobre a baixa
execución orzamentaria dos programas destinados a vivenda. Estas revelan que, para o
programa 451B de acceso á vivenda, dos 27 M€ de crédito vixente só 9M€ foron
executados finamente. Tendo en conta que estas inversións están orientadas a un
aspecto tan fundamental e sensible como a garantía dun teito digno ou a oportunidade
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para que a xente nova poida emanciparse, resulta inaceptable que 2 de cada 3 euros que
se puideron ter investidos non foran executados.
Así mesmo, os propios informes de seguimento do Plan estratéxico de Galicia
2015-2020 que elabora a Xunta de Galiza veñen sinalando ano tras ano a falta de
execución e a baixa eficacia dos resultados dos programas de vivenda. No dito informe
de seguimento para o ano 2018 sinálase que o grao de eficacia financeira é baixo, xa
que só se acadou para ese exercicio unha execución do 21,3% respecto de orzamento
inicial. O informe de 2019 volve a definir o grao de eficacia financeira deste programa
como baixo, cunha execución do 32,9% respecto do orzamento inicial e do 42,4% en
relación ao orzamento definitivo. Novamente, o informe de seguimento do ano 2020
clasifica a eficacia dos programas destinados a facilitar o acceso á vivenda como baixo,
con tan só un 37,3% do orzamento inicial executado.
Por tanto, estamos ante un feito reiterativo e non puntual, que esixe dunha
avaliación e rectificación por parte da Xunta de Galiza.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a :
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1. Realizar un informe de avaliación da baixa execución orzamentaria e eficacia
dos programas dirixidos ao acceso á vivenda para o período 2015-2021, que inclúa os
datos detallados de execución para cada anualidade, o impacto real que acadaron os
distintos programas e as causas que motivaron a súa baixa execución.
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2. Adoptar as medidas necesarias de cara ao exercicio orzamentario de 2022 co
compromiso de garantir a máxima execución e eficacia dos programas de acceso á
vivenda.”

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 20/01/2022 17:26:40
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Paulo Ríos Santomé na data 20/01/2022 17:26:44

Alexandra Fernández Gómez na data 20/01/2022 17:26:50
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu deputado
e da súa deputada, Pablo Arangüena Fernández e Paloma Castro Rey, a través do
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Pleno.
Coñeciamos recentemente polo DOG (14 de xaneiro de 2021) que a Xunta de
Galicia vai gastar 19.500 euros para erixir un cruceiro de pedra no parque
Bayfront de Miami, en Florida, conforme a un convenio de colaboración entre a
Secretaría Xeral da Emigración (dependente da Presidencia da Xunta) e a
Asociación de Empresarios e Profesionais Galegos de Estados Unidos.
Segundo o DOG, a axuda ten por obxecto "instalar a escultura denominada O
Cruceiro Galego, un cruceiro en pedra realizado polo escultor Santiago Besada,
en Bay Front Park de Miami, como símbolo que contribuirá a manter e reforzar
os vínculos con Galicia e a poñer en valor a nosa comunidade, a súa cultura e
tradicións entre a colectividade galega de Florida e o resto da poboación
estadounidense".
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En sesión da Comisión 1ª do Parlamento de Galicia celebrada o día 19 de
xaneiro, o director xeral de Relacións Exteriores da Xunta, Sr. Gamallo, na
resposta a unha pregunta do deputado que subscribe esta iniciativa sobre a forma
en que ese cruceiro contribúe a atender as necesidades da comunidade galega no
exterior, declarou que “a comunidade galega de Miami é unha comunidade moi
activa, eles teñen todo o dereito do mundo a ter os símbolos que representan o
noso país…., porque ademais de incidir no ámbito cultural, estamos a falar dunha
das cidades máis turísticas do mundo, e polo tanto, esa é a explicación que ten,
ademais da actividade comercial que se fai”.
Esa explicación resulta inverosímil e incongruente, na medida en que o dereito de
cadaquén a ter os símbolos que considere non implica que a Administración
galega deba sufragalos, especialmente cando os recursos públicos son escasos e
as necesidades da comunidade galega exterior inxentes e acrecentadas pola crise
sanitaria e económica asociada á covid19.
Por iso, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a seguinte
proposición non de lei:

100972

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a que evite a realización de
gastos no exterior de Galicia que non teñan a clara finalidade de atender aos
obxectivos económicos, culturais e asistenciais da acción galega exterior, tal e
como aparecen definidos na lei galega de acción exterior e na EGAEX.
Pazo do Parlamento, 20 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Pablo Arangüena Fernández na data 20/01/2022 17:30:50
Paloma Castro Rey na data 20/01/2022 17:31:42
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa da
deputada Alexandra Fernández Gómez e dos deputados Luis Bará Torres e Paulo
Ríos Santomé, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, sobre o incumprimento da Xunta
de Galiza do compromiso de entregar un informe de avaliación do Plan Rehavita 20152020.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Consellaría de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda acostuma a anunciar
programas en materia de vivenda que logo ou ben non se executan ou ben os resultados
finais distan moito dos comprometidos. Esta forma de facer política vai acompañada
dunha ausencia sistemática de avaliación dos resultados e dunha falta de transparencia a
respecto dos datos de execución alcanzados.
Un claro exemplo disto é o anterior Plan Rehavita, Plan galego de
rehabilitación, aluguer e mellora de acceso á vivenda 2015-2020, do que a Xunta négase
a ofrecer información sobre o desenvolvemento acadado. Dende o grupo parlamentario
do Bloque Nacionalista Galego formulamos no momento de finalización do plan
CSV: BOPGDSPG-vaQQeUrBH-7
REXISTRO-nB2Si024C-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

distintas iniciativas solicitando os datos detallados do investimento real realizado polo
Goberno galego para o cumprimento de cada un dos eixos recollidos neste plan.
Igualmente demandamos a elaborac
plan que incluíse, para alén dos datos concretos, unha revisión das causas da baixa
execución dos programas. En resposta a unha destas preguntas rexistradas a Xunta de
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Galiza comprometíase con este grupo a presentar os datos requiridos nun informe que
s í

P

“

2021”,

é

b

unanimidade na comisión 2º do Parlamento.
Existe unha evidente dilación dos prazos, ao comprometerse a aportar esa
información a finais de 2021, é dicir, un ano despois de que ese plan de vivenda
caducase. Mais a realidade é que entrados no ano 2022 o informe segue sen elaborarse.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a entregar de forma inmediata o
informe de avaliación do Plan Rehavita Plan galego de rehabilitación, aluguer e mellora
de acceso á vivenda 2015-2020 comprometido para 2021 no que se inclúan como
mínimo os seguintes aspectos:
· O valor acadado para cada un dos indicadores previstos.
· Os datos da inversión real e os obxectivos concretos alcanzados, de forma
detallada para cada un dos programas que se inclúen nos distintos eixos de actuación do
plan.
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· Un diagnóstico das causas das desviacións orzamentarias e unha avaliación do
seu impacto sobre os obxectivos marcados.”

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Alexandra Fernández Gómez
Paulo Ríos Santomé
Deputada e deputado do G.P. do BNG
Luis Bará Torres
Viceportavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 20/01/2022 17:58:20

Paulo Ríos Santomé na data 20/01/2022 17:58:24
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa da
deputada e deputados Noa Presas Bergantiños, Ramón Fernández Alfonzo e Daniel
Pérez López, ao abeiro do disposto nos artigos 160 e 98 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Proposición non de lei para debate na Comisión 6ª polo trámite
de urxencia, relativa ás actuacións que debe impulsar a Xunta de Galiza despois dunha
nova demoledora sentenza xudicial do TSX respecto da falta de garantías democráticas
da súa política eólica e a incompatibilidade co dereito comunitario.

XUSTIFICACIÓN DA URXENCIA
A urxencia vén motivada pola alarma social xerada pola demoledora sentenza
xudicial do TSX respecto da falta de garantías democráticas da política eólica da Xunta
de Galiza.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado venres 21 de xaneiro o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza daba a
coñecer unha nova sentenza xudicial que pon en entredito a política eólica do goberno
do Partido Popular e, singularmente, a falta de garantías democráticas e a relaxación na
análise e fiscalización dos informes necesarios para avaliar estes proxectos industriais.
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A sentenza número 00017/2022 do TSX anula a autorización da Xunta para
repotenciar o parque eólico G3 de Corme por reducir á metade, de 30 a 15 días, o prazo
para a consulta pública no procedemento do informe de impacto ambiental
argumentando a súa colisión co dereito comunitario e a súa falta de fundamento. Así
mesmo, a sentenza fai mención tamén á situación xerada pola tramitación de
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determinados informes sectoriais de forma simultánea ao sometemento a información
pública impedindo de tal maneira o exercicio democrático da participación e
coñecemento suficiente da dimensión do proxecto.
Xa en decembro de 2020 o Grupo Parlamentario do BNG advertía de que este
proxecto afectaba un lugar de grande interese ambiental e cultural, espazos protexidos
pola Rede Natura (ZEPA e ZEPVN), unha área de especial interese paisaxístico e
espazos con xacementos arqueolóxicos ademais de turbeiras e dun humidal protexido, o
Pozo da Lagoa. Así mesmo, advertiu tamén da opacidade, falta de información, nula
participación e polos abusos e irregularidades cometidos pola empresa coa complicidade
das administracións.
Cómpre recordar que ademais o goberno galego autorizara esta repotenciación
no ano 2019 ocultando con aleivosía o acordo do Consello da Xunta, como vén sendo
habitual. Así mesmo, ao non terse aprobado no seu día a suspensión cautelar do
proxecto, a realidade é que esta sentenza chega tarde, cando o dano está xa feito e é
irreparable. É necesario recordar que as repotenciacións, pensadas como un mecanismo
para, en previsión dos avances tecnolóxicos, reducir impactos de diversa índole e
aumenta a eficiencia enerxética, non está exenta de problemas nin é inocua.
Precisamente a transformación do sector na última década vai acompañada de novas
dimensións dos aeroxeneradores e dun aumento do impacto das obras asociadas, polo
está a supoñer de facto un novo proceso industrial. Polo tanto, este factor, sumado á
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téorica evolución do marco de protección ambiental, que sobre o papel incorpora novas
condicións de prevalencia dos intereses medioambientais incardinados na protección de
recursos estratéxicos para a loita contra a crise climática, fai que en determinados casos
poida ser desaconsellable a repotenciación. A falta de garantías sobre o sector fai que
nestes momentos as repotenciacións estean a ser focos de graves problemas.
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É necesario recordar que este recorte de garantías democráticas foi impulsado na
Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en
Galiza, fortemente contestada pola sociedade galega e colectivos sociais e sindicais no
seu momento e alcumada como “lei de depredación” por supoñer unha alfombra
vermella á actividade eólica e extractiva sen as debidas garantías ambientais, de control
democrático e económicas. Nesta lei afondouse tamén na manga ancha do Consello da
Xunta para aplicar a supramunicipalidade a discreción. Así mesmo, esta liña foi
continuada polo Partido Popular na tramitación e aprobación da lei 9/2021, do 25 de
febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de
Galiza, empregando a coartada da pandemia da covid-19 para elaborar unha nova
regulación eólica.
Esta nova sentenza amosa o caos lexislativo que existe en Galiza respecto da
regulación eólica, que suma dez modificacións e sobre a que o goberno galego xa
anunciou unha nova modificación de cara á tramitación da futura lei de áreas
empresariais menos dun mes despois da entrada en vigor da lei de orzamentos para o
ano 2022 que tamén introducía mudanzas e unha teórica “moratoria”. A todo isto, hai
que sumar un Plan Sectorial obsoleto.
Esta situación só fai agravar a alarma social existente en Galiza, desde o
ecoloxismo, as comunidades de montes, asociacións de defensa do patrimonio,
concellos, etc. Durante o último ano e medio, malia a pandemia, estamos a ver
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mobilizacións sociais por todo o territorio ante a proliferación de proxectos e a falta de
procesos de participación e garantías suficientes. Recentemente mesmo o Consello da
Cultura Galega pronunciábase ao respecto cun demoledor informe. A situación é tan
grave e paradoxal que mesmo a propia patronal e empresariado están a criticar o marco
da Xunta, que segue bloqueado administrativamente pola falta de persoal e de eficiencia
e que se traduce en que malia esta situación, o sector tampouco avanza.
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É necesario, polo tanto, que a Xunta de Galiza asuma responsabilidades sobre
este asunto e rectifique dunha vez por todas impulsando un marco legal e procedimental
adecuado coas debidas garantías para todas as partes, con diálogo e participación social.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate na Comisión 6ª polo trámite de urxencia:
“O Parlamento insta a Xunta de Galiza:
1. Asumir responsabilidades políticas pola gravidade dos feitos sinalados na
sentenza número 00017/2022 do TSX anula a autorización da Xunta para repotenciar o
parque eólico G3 de Corme.
2. Facer públicos a totalidade de acordos que se tomen no Consello da Xunta
respecto da tramitación de proxectos que se acollan a calquera das figuras existentes
para acurtar os seus prazos e aplicar a supramunicipalidade, singularmente os do sector
eólico.
3. Impulsar a paralización cautelar daqueles proxectos que poidan estar nas
mesmas condicións que o que vén de anular esta sentenza co obxecto de blindar as
garantías democráticas necesarias.
4. Impulsar a derrogación dos aspectos das leis 5/2017, do 19 de outubro, de
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fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galiza e 9/2021, do 25 de
febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galiza
que afecten o sector eólico, a redución de prazos, informes ou garantías de calquera
proceso industrial e desenvolver e aprobar un novo marco regulatorio do sector eólico
que incremente as garantías sociais, económicas e medioambientais elaborando unha
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nova Lei e un novo Plan Sectorial Eólico que conte cunha ampla participación dos
axentes implicados (asociacións veciñais, agrarias, ecoloxistas, sindicais, centros de
investigación, comunidades de montes, etc.) e un amplo proceso de exposición pública
co fin de suscitar o maior consenso posíbel, adaptando as áreas de investigación eólica
ás dimensións da tecnoloxía na actualidade e tendo en consideración as necesidades
enerxéticas de Galiza e o papel doutras tecnoloxías.
5. Reforzar o persoal ao servizo da Xunta de Galiza para a tramitación eólica e
para constituír un servizo específico de información á cidadanía para dar cobertura
técnica e xurídica ás inquedanzas de colectivos e persoas afectadas e propietarias.”

Santiago de Compostela, 24 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 24/01/2022 10:19:08
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Ramón Fernández Alfonzo na data 24/01/2022 10:19:18

Daniel Pérez López na data 24/01/2022 10:19:28
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Ana Pontón Mondelo na data 24/01/2022 10:19:39
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
dos deputados Luis Bará Torres e Paulo Ríos Santomé, e da deputada Alexandra
Fernández Gómez, ao abeiro do disposto nos artigos 160 e 98 do Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para debate na Comisión 2ª polo
trámite de urxencia.

XUSTIFICACIÓN DA URXENCIA
A urxencia vén motivada pola necesidade que o Parlamento se posicione canto
antes sobre a actuación da Xunta no parque eólico Corme G-3.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Consello da Xunta aprobou o 7 de novembro de 2019 o proxecto de
repotenciación do parque eólico de Corme G-3, no promontorio do Roncudo, unha zona
de alto valor paisaxístico e ambiental que está parcialmente incluida na Rede Natura
(ZEC Costa da Morte e ZECA Costa da Morte Norte). Nos anos 2008 e 2012
iniciáronse senllas propostas de ampliación do ámbito de protección desta zona pola
presenza de hábitats de interese comunitario e interese prioritario, iniciativas que foron
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paralizadas polo goberno da Xunta.
Na execución das obras do citado proxecto, no que se retiraron 61 aeroxeradores
de 45 m de altura e se instalaron 7 de 150 m de altura, producíronse numerosos abusos
por parte da empresa promotora, que foron denunciados publicamente pola veciñanza e
recollidos en reportaxes fotográficas e audiovisuais.
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Mais o máis grave é que se produciron abusos por parte da administración
autonómica, tal como se recolle na sentenza do TSXG do pasado 21 de xaneiro de 2022,
polo que se anula o acordo do Consello da Xunta no que aprobou o citado proxecto. Se
ben a sentenza non é firme e pode ser recorrida en casación no Tribunal Supremo, nos
“Fundamentos de dereito” describe a vulneración por parte da Xunta da normativa
comunitaria e da lexislación ambiental.
Por outra parte, a respecto da afectación de un dos aeroxeradores ao humidal
“Poza da Lagoa”, incluido no Inventario de humidais de Galiza, a sentenza fai
referencia ao informe de “Emberiza Estudios Ambientais, SL que recolle que aquela
superficie clasifícase no EsIA como un Hábitat de Interese Comunitario, identificándoa
dentro do tipo (3110)… a cuxo efecto propuxo como medida preventiva para evitar
afeccións sobre as poboacións de anfibios, aves e demais fauna e a flora, o balizamento
de toda a extensión, así como o seguimento exhaustivo de toda a zona ocupada pola
charca mediante o oportuno plan de vixilancia ambiental”.
Das fotografías e vídeos que se fixeron na contorna do parque dedúcese que se
produciu un importante impacto neste humidal, así como noutros elementos
patrimoniais, paisaxísticos e ambientais afectados polas obras de construción do parque.
En relación coa política eólica do goberno galego, nas últimas semanas
producíronse acordos de plenos de concellos e informes de organismos públicos
(Consello da Cultura Galega e Observatorio Eólico de Galicia) que cuestionan no fondo
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e na forma a planificación eólica da Xunta e o desenvolvemento da mesma.
A contestación a un modus operandi que favorece os intereses das grandes
empresas tradúcese en mobilizacións sociais e en presentación masiva de alegacións. E
tamén na apertura da fronte xudicial, coa presentación de recursos como o que vén de

2

100984

OFICINA PARLAMENTAR

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

anunciar a organización ecoloxista Adega contra a aprobación dos parques Bustelo,
Campelo e Toural, promovidos por Greenalia.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate na Comisión 2ª polo trámite de urxencia:
“O Parlamento de Galiza acorda como resolución reprobar a actuación da Xunta
na tramitación e aprobación do proxecto de repotenciación do parque eólico Corme G-3,
por vulnerar a normativa comunitaria e a lexislación ambiental.
Asemade, o Parlamento insta o Goberno galego a:
1. Facer as modificacións legais para garantir o cumprimento da normativa
ambiental e os dereitos da cidadanía á información e participación en materia de medio
ambiente.
2. Garantir o cumprimento da normativa ambiental e da lei de avaliación
ambiental en todos os proxectos en tramitación.
3. Garantir o acceso completo á información dos proxectos e aos informes
sectoriais en todos os proxectos sometidos a información pública.
4. Elaborar un informe sobre o impacto da construción do parque eólico de
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Corme G-3 (repotenciación) no patrimonio natural e cultural e na paisaxe, con especial
atención á afectación do humidal inventariado Poza da Lagoa. Neste informe
comprobarase o cumprimento das medidas preventivas, de protección e seguimento
propostas no Estudo de Impacto Ambiental.”
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Santiago de Compostela, 24 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Paulo Ríos Santomé na data 24/01/2022 11:40:42

Alexandra Fernández Gómez na data 24/01/2022 11:40:47
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Xosé Luis Bará Torres na data 24/01/2022 11:40:56
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Iria Carreira Pazos, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado
Cores, ao abeiro do disposto nos artigos 160 e 98 do Regulamento da Cámara, presenta
a seguinte Proposición non de lei para debate na Comisión 5ª polo trámite de
urxencia, sobre a sanción imposta a unha traballadora do servizo de Urxencias do
CHUS.

XUSTIFICACIÓN DA URXENCIA
A urxencia vén motivada pola preocupación social existente a respecto da
sanción imposta a unha profesional do servizo de Urxencias do CHUS.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O servizo de Urxencias do Hospital Clínico de Santiago de Compostela ten sido
albo de numerosas críticas pola situación de colapso que padece de xeito case
cronificado desde moito antes da irrupción da pandemia da COVID-19. As imaxes de
pacientes amoreadas nos corredores do servizo tristemente son amplamente coñecidas e
incluso frecuentes na prensa. Esta situación responde á escaseza de medios e persoal no
global do centro hospitalario, por non ser quen de asumir en moitos casos os ingresos
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que se efectúan de xeito non programado ao non contar con camas dispoñíbeis.
Escaseza á que o propio servizo de Urxencias do CHUS non é alleo, pois mostrouse con
importantes dificultades para responder axeitadamente a momentos de estrés nos que se
producía unha maior asistencia de pacientes.
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Contra esta situación foron múltiples as protestas e as demandas dunha maior
dotación de recursos e persoal, tanto por parte de forzas sindicais e políticas coma o
propio BNG, mais tamén polas traballadoras do servizo. Deste xeito, en 2019 o persoal
iniciou unha folga para denunciar esta situación e reclamar maior dotación, poñendo o
foco no deterioro na calidade asistencial que producían estas eivas.
Unha desas voces de alerta e denuncia constante é a da doutora Fátima Nercellas
quen, tanto por respecto á normativa de prevención de riscos laborais e a protección das
traballadoras, como tamén polos principios que deben dirixir a práctica clínica, mostrou
en numerosas ocasións as deficiencias do servizo. Unha das súas denuncias con máis
impacto mediático foi o falecemento de dous pacientes nun dos corredores do servizo
mentres agardaban a ser atendidos en xaneiro de 2019. E precisamente este acúmulo de
pacientes nos corredores motivou a actuación da doutora que agora é motivo da sanción.
O traslado que ela realizou a dúas camas de Observación de dous dos pacientes que tiña
asignados e que estaban agardando xunto con moitos outros no corredor que dá acceso
ao servizo, supón unha suspensión de emprego e soldo para esta facultativa por
considerar isto unha irregularidade ao non axustarse ao protocolo de funcionamento.
Aínda que esta é a primeira vez que é sancionada, si que foi investigada en
anteriores ocasións en relación ás súas denuncias e á postura crítica mostrada polos
colapsos do servizo, polo que semella que as denuncias buscan calmar e silenciar as
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voces críticas.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate na Comisión 5ª polo trámite de urxencia:
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“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a remitir a esta Cámara toda a
información sobre a sanción imposta á profesional do servizo de urxencias do CHUS,
salvagardando os datos de carácter persoal que deban ser protexidos. ”

Santiago de Compostela, 24 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Iria Carreira Pazos na data 24/01/2022 12:21:27

María Montserrat Prado Cores na data 24/01/2022 12:21:35
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Olalla Rodil Fernández na data 24/01/2022 12:21:44
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Manuel Lourenzo Sobral, Daniel Castro García,
Mercedes Queixas Zas e Paulo Ríos Santomé, ao abeiro do disposto nos artigos 160 e
98 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para
debate na Comisión 4ª polo trámite de urxencia, relativa as medidas para garantir un
emprego de calidade para as acompañantes no servizo de transporte escolar en Galiza.

XUSTIFICACIÓN DA URXENCIA
A urxencia vén motivada pola proliferación de casos de vulneración de dereitos
laborais no persoal acompañante do servizo de transporte público, cometido polas
empresas concesionarias do mesmo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O transporte escolar é un servizo público de suma importancia, que posibilita un
bo funcionamento do sistema de ensino público xa que permite unha mellor
organización á hora de que os alumnos e alumnas accedan aos diferentes centros, xa
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sexan na súa localidade ou en localidades próximas.
Mais este servizo non só se limita a poñer en funcionamento unha serie de
itinerarios e vehículos para a conexión cos centros, senón que debido á tipoloxía das
persoas usuarias do transporte escolar, é preciso contar con servizos complementarios
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para garantir a seguridade e facilitar un bo uso e transcorrer do propio servizo e
traxectos.
Estamos a falar pois do servizo de persoas acompañantes que deben existir nos
vehículos.
Este servizo faise imprescindíbel en desprazamentos de nenos e nenas de curta
idade, aos que é preciso acompañar e vixiar, así como tamén contar co coñecemento e
preparación do persoal acompañante en cuestións fundamentais como a sinalización ou
o uso de material de seguridade no caso de ser preciso.
Un bo servizo de transporte escolar necesita un bo servizo de persoas
acompañantes que velen polo bo transcorrer dos desprazamentos e pola seguridade dos
nenos e nenas.
Actualmente, Galiza conta con máis de mil persoas que fan esta labor, que
nunha porcentaxe moi elevada está a ser desempeñado por mulleres, sendo un sector da
poboación que sofre máis precariedade e un dos máis golpeados pola crise da Covid-19.
É por isto que entendemos que unhas malas condicións laborais e o
incumprimento do estipulado para as mesmas, son un ataque dobre que se está a
producir no noso país, que se ensaña coas máis precarizadas e golpeadas e que empeora
notabelmente un servizo tan fundamental como o das persoas acompañantes no servizo
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de transporte escolar.
Ante esta precarización das condicións de traballo das persoas acompañantes, o
goberno galego, debe aumentar os seus esforzos nas labores de control e inspección, nas
labores de investigación cando se presentan denuncias e unha colaboración estreita coas
traballadoras afectadas.
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Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate na Comisión 4ª polo trámite de urxencia:
“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a tomar as seguintes medidas:
1. Garantir o cumprimento das condicións laborais recollidas nas ofertas das
empresas concesionarias mediante o control e inspección das mesmas.
2. Velar por un emprego de calidade para as traballadoras contratadas polas
empresas concesionarias no servizo de transporte público de Galiza.”

Santiago de Compostela, 24 de xaneiro de 2022

Asdo.: Daniel Castro García
Mercedes Queixas Zas
Paulo Ríos Santomé
Deputados e deputada do G.P. do BNG
Manuel Lourenzo Sobral
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Portavoz s. do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Paulo Ríos Santomé na data 24/01/2022 13:23:05

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 24/01/2022 13:23:15

Daniel Castro García na data 24/01/2022 13:23:28
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Mercedes Queixas Zas na data 24/01/2022 13:23:45
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa da
deputada Mercedes Queixas Zas e deputados Daniel Castro García e Manuel
Lourenzo Sobral, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 4ª, en demanda da
oficialidade do galego en Asturias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Principado de Asturias está a tramitar a reforma do seu Estatuto de Autonomía
no referido á oficialidade das dúas linguas propias coa seguinte proposta de redacción:
Declaración de oficialidad del asturiano con un tratamiento similar para el
eonaviego en su exclusivo ámbito territorial, con previsión de que una ley de la Junta
General del Principado de Asturias regule el uso oficial del asturiano y del eonaviego.
Se tomará de base el artículo correspondiente del Estatuto de Autonomía de Galicia.
Sorprende que nesta redacción se obvie de forma explícita a presenza do idioma
galego nesta área estremeira, pois a consideración xeral entre lingüistas é que nesa área
do Eo-Navia se fala unha variedade da lingua galega na que, ademais, se recoñecen as
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persoas falantes galegófonas eonaviegos asturianos.
Unha situación ben común en Europa que vén determinada pola non
coincidencia estrita entre fronteiras político-administrativas e lingüísticas.
A Real Academia Galega acaba de facer público un informe sobre o galego de
Asturias e a súa oficialidade na reforma do Estatuto de Autonomía do Principado.
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Neste informe, a RAG contextualiza historicamente a realidade lingüística
asturiana e data no S.XIX, asinada por Manuel Murguía na súa Historia de Galicia
(1865), a identificación do galego-asturiano, un glotónimo que continuaría a se fixar nos
estudos de Dámaso Alonso e no sucesivo até o presente en que comezou a se formular a
denominación eonaviego para identificar a forma de falar diferenciada desta zona a
respecto do centro e oriente de Asturias, invisibilizando deste xeito a identificación de
galego, o que supón un acto discriminador para co noso idioma.
Non podemos esquecer que o artigo 21.2 da Lei de normalización lingüística di
a respecto do galego exterior que:
Así mesmo fará uso do previsto no artigo 35 do Estatuto de Autonomía a fin de
protexe-la lingua galega falada en territorios limítrofes coa Comunidade Autónoma.
Tampouco debemos esquecer que o Estado español asinou a Carta Europea para
as Linguas Rexionais e Minoritarias que ten como obxectivo a defensa, recoñecemento
e protección das linguas en vías de normalización impedindo a merma dos dereitos
lingüísticos. E cómpre lembrar que é responsabilidade e competencia dos gobernos das
comuniades autónomas con lingua propia e oficial velar pola salvagarda deste principal
símbolo identitario e patrimonial.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate na Comisión 4ª:
“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a se dirixir ao goberno do Principado de
Asturias para evitar a eliminación do glotónimo galego como identificador da variante
eonaviega do noso idioma, co obxectivo de facelo constar explicitamente como tal á
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hora de declaralo lingua oficial en todo o territorio, xunto co asturiano, no Estatuto de
Autonomía do Principado e así garantir que as persoas falantes teñan os mesmos
dereitos ca os de asturiano.”

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 13/01/2022 16:48:14
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Daniel Castro García na data 13/01/2022 16:48:24

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 13/01/2022 16:48:33
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa da
deputada Mercedes Queixas Zas e deputados Daniel Pérez López e Manuel
Lourenzo Sobral, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 4ª, sobre a dotación
de profesorado especialista en PT e AL no IES Alfredo Brañas de Carballo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A construción do IES Alfredo Brañas (Carballo) constituíu un acontecemento
para a vila e para toda a comarca ao dar a oportunidade de estudar, e para moitos
acceder ao nivel universitario, a milleiros de alumnos e alumnas da Costa da Morte.
Este centro de secundaria empezou a funcionar no curso 1970-1971, polo que no
ano pasado cumpriu 50 anos. Polas súas aulas pasaron nomes ilustres de Carballo e do
resto de Bergantiños e Costa da Morte, constituíndose coma un referente comarcal non
só do punto de vista educativo, senón tamén cultural e asociativo.
No presente curso escolar 2021-2022, o IES Alfredo Brañas conta con 620
alumnos, e impártense neste instituto clases de secundaria, bacharelato e un ciclo de
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actividades comerciais.
Entre esta elevada matrícula non sorprende a existencia dun grupo de alumnado
que presenta unha importante diversidade canto a necesidades educativas, o que obriga
a unha atención máis especializada e individualizada.
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Este tipo de necesidades educativas non ten decrecido a respecto de cursos
anteriores, polo que esta comunidade educativa non comprende a decisión da consellería
de reducir a dotación de profesionais de pedagoxia terapéutica que axude a mellorar a
integración no centro deste alumnado e a adecuación dos coñecementos e competencias
curriculares de forma adaptada ás súas necesidades.
No curso actual o IES Alfredo Brañas viuse obrigado a reducir a oferta deste
profesorado imprescindíbel para atender as NEAE, ficando o instituto atendido só por
un profesional de pedagoxía terapéutica. O instituto non conta con ningún especialista
en audición e linguaxe, malia telo reclamado a dirección do centro achegando o informe
de necesidades educativas presentes no centro e non ter recibido nin contestación por
parte da consellería.
Esta situación provocada pola desconsiderada inacción da Consellería de
Educación discrimina este alumnado ao ser privado dun recurso educativo, como é a
figura da especialista PT e AL, fundamental para o seu avance académico en condicións
de equidade.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate na Comisión 4ª:
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“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a cubrir as demandas do IES Alfredo
Brañas dotando o claustro dunha praza de PT e outra de AL no presente curso 20212022.”

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Daniel Pérez López
Deputada e deputado do G.P. do BNG
Manuel Lourenzo Sobral
Viceportavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 13/01/2022 17:10:12

Daniel Pérez López na data 13/01/2022 17:10:16
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 13/01/2022 17:10:26
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Carme González Iglesias e Olalla Rodil Fernández e dos deputados
Daniel Pérez López e Ramón Fernández Alfonzo, ao abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para debate na
Comisión 6ª, relativa a situación laboral do persoal do centro especial de emprego
Ilunion Servicios Industriales.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Lei de Integración Social do Minusválido (LISMI) do ano 1982 define por
primeira vez os Centros Especiais de Emprego (CEE) no seu artigo 42:
1. Os Centros Especiais de Emprego son aqueles cuxo obxectivo principal sexa
o de realizar un traballo produtivo, participando regularmente nas operacións do
mercado, e tendo como finalidade o asegurar un emprego remunerado e a prestación de
servizos de axuste persoal e social que requiran os seus traballadores minusválidos; á
vez que sexa un medio de integración do maior numero de minusválidos ao réxime de
traballo normal.
2. A totalidade do persoal dos Centros Especiais de Emprego estará constituída
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por traballadores minusválidos, sen prexuízo das prazas en persoal do persoal non
minusválido imprescindible para o desenvolvemento da actividade.
Esta lei desenvolveuse no RD 2273/1985, de 4 de decembro, que repite no artigo
1 a mesma definición.
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Coa publicación desta lexislación e a concesión de axudas e subvencións para a
integración laboral das persoas non discapacidade fixo medrar o número de Centros
Especiais de Emprego e, como consecuencia, o número de persoas con discapacidade
empregadas.
No ano 2013 apróbase a Lei de dereitos das persoas con discapacidade e a súa
inclusión social (LGD) que derroga a LISMI.
Tanto a LISMI como a nova Lei Xeral de Discapacidade (LGD) sinalan como
obxectivo principal dos CEE o de proporcionar ás persoas traballadoras con
discapacidade a realización dun traballo produtivo e remunerado, adecuado ás súas
características persoais, e que facilite a integración laboral destes no mercado ordinario
de traballo.
Os obxectivos dos CEE segundo a LISMI son claros e seguen vixentes na
actualidade:
1.- Proporcionarlle unha alternativa de emprego as persoas traballadoras que non
alcancen o obxectivo principal das políticas de emprego para as persoas con
discapacidade, é dicir, o emprego ordinario.
2.- Asegurar un emprego remunerado e a prestación de servizos de axuste
persoal e social que requiren os seus traballadores/as.
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3.- Ser o medio de integración do maior número de minusválidos ao réxime de
traballo normal.
A LGD prescinde totalmente do obxectivo número tres da LISMI “Ser un medio
de integración do maior número de minusválidos ao réxime de traballo normal, é dicir,
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emprego ordinario”, e fai referencia no seu texto a que “O emprego protexido será,
sempre que sexa posible, estable”, causa que non contempla a LISMI.
Estes cambios facilitan que algúns CEE se estean a converter en empresas
finalistas de prestación de servizos en lugar de actuar como ponte ao mercado ordinario
das persoas con discapacidade, tal e como o indica un informe do Ministerio de
Traballo, o obxectivos destes CEE xa non é a inserción laboral das persoas traballadoras
senón o negocio empresarial, competindo con vantaxe co resto das empresas.
Este é o caso de Ilunion Servicios Industriales, un centro especial de emprego da
ONCE que na actualidade ten 620 persoas traballadoras que prestan servizos no sector
da automoción e están a padecer unha situación de precariedade e explotación laboral
ficando sometidas a altos ritmos de traballo que non se axustan á finalidade para a que
foron constituídos os CEE.
As condicións de traballo que outorga Ilunion consisten en precariedade e
inseguridade laboral, realización de traballos perigosos e/ou repetitivos, contratos
condicionados a que o candidato non teña moitas limitacións para poder realizar o posto
de traballo e non reciben a formación obrigatoria por parte da empresa.
As persoas empregadas en Ilunion están ocupando postos de traballo sen apoios
nin adaptacións ás circunstancias da persoa traballadora, ese traballo era realizado antes
por persoas sen discapacidade e agora nas mesmas condicións fano persoas con
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discapacidade.
Estáselles aplicando o XV Convenio Colectivo Xeneral de Centros e Servizos de
Atención ás Persoas con Discapacidade cando as

súas condicións laborais son

exactamente iguais as do resto do persoal que traballa no sector e ao que se lle aplica o
convenio colectivo do sector.
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A situación agrávase ademais polo feito de que Ilunion Servicios Industriales
estea a subcontratar parte da súa actividade a través dunha empresa de traballo temporal,
Ilunion Capital Humano, desvirtuando inda máis o seu papel como CEE no relativo á
inclusión de persoas con discapacidade e diversidade funcional.
Toda esta situación xa foi posta en coñecemento da Inspección de Traballo de
Pontevedra, así como á directora xeral de Relacións Laborais a quen lle foi entregado un
informe denunciando a situación.
Ilunion Servicios Industriales recibiu nos anos 2020 e 2021 da Xunta de Galicia
axudas a centros especiais de emprego co fin de promover a integración laboral das
persoas con discapacidade, e segundo a orde que regula estas axudas “a Consellería de
Emprego e Igualdade levará a cabo as funcións de control, así como de avaliación e
seguimento do programa”.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate na Comisión 6ª:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a:
1º) Levar a cabo o control, avaliación e seguimento das axudas outorgadas a
Ilunion Servicios Industriales co fin de promover a integración laboral das persoas con
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discapacidade, tal e como regula a Orde do 4 de agosto de 2021 pola que se establecen
as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego (CEE).
2º) Axilizar a actuación da Inspección de Traballo en relación a situación
denunciada.”
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Santiago de Compostela, 14 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

María do Carme González Iglesias na data 14/01/2022 09:58:22

Daniel Pérez López na data 14/01/2022 09:58:32

Ramón Fernández Alfonzo na data 14/01/2022 09:58:53
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Noa Presas Bergantiños, Mercedes Queixas Zas e Iria Carreira Pazos
e dos deputados Luis Bará Torres, Iago Tabarés Pérez-Piñeiro e Paulo Ríos
Santomé, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 2ª, sobre o seguimento do
acordo parlamentario para demandar do goberno central a rectificación da modificación
de horarios do tren Avant Coruña-Ourense e recuperación de liñas suprimidas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Despois de máis de 20 anos de atraso, Galiza asistía en decembro de 2021 á
segunda inauguración do AVE da súa historia. Coa aproximación da liña de alta
velocidade até Taboadela, en Ourense, vaise verificando o cumprimento tardío dalgúns
dos compromisos en materia de ferroviaria pendentes por sucesivos gobernos centrais
de PP e PSOE. Máis alá dos prexuízos pola demora, hai un problema de fondo que é
que este longo proceso non se acompañou cun desenvolvemento adecuado das
conexións interiores do país. Máis aínda, o aumento das frecuencias e opcións de
conexión coa meseta, necesarias e positivas, está a supoñer a alteración de servizos e
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horarios causando importantes prexuízos. Así mesmo, acompáñase no tempo da non
recuperación de servizos suprimidos coa coartada da covid-19 (caso do Avant OurenseSantiago das 06:45) como do incumprimento da demanda de abaratamento dos prezos,
contrastando coa política de promocións das novas liñas, que fan máis patente o agravio
duns prezos absolutamente abusivos e ata un 60% superiores aos que se pagan nas

1
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conexións da franxa atlántica e cuns horarios ao servizo da conexión con Madrid no
lugar de ao servizo das necesidades da poboación.
Estas son as consecuencias de obedecer a un modelo de desenvolvemento do
tren centralista, no lugar de primar a conexión interior de Galiza, que carece hoxe dun
tren de proximidade como si ten Catalunya ou Cantabria. E son tamén as consecuencias
da progresiva privatización dun servizo que debe ser público e axudar ao
desenvolvemento económico.
Aproveitando a crise da covid-19, o goberno central suprimiu diferentes liñas
sen xustificación e que aínda non recuperou. É o caso da liña Avant entre Ourense e A
Coruña con saída ás 06:45. Máis aínda, coñecidos os horarios a partir do día 21 de
decembro, data de inicio das rutas de AVE, non só non se recupera esta liña senón que
hai alteracións horarias importantes na dirección Coruña-Ourense, ao pensar a
planificación só para a conexión exterior, que prexudican gravemente colectivos de
viaxeiros e viaxeiras como estudantes, funcionariado e outros traballadores e
traballadoras por conta allea con menor flexibilidade horaria. Por exemplo, a partir do
21 de decembro, Renfe decidiu unilateralmente cambiar boa parte dos horarios e
frecuencias, entre eles o que chega desde A Coruña, pasando por Santiago, a Ourense ás
8:38, que é no que se desprazaban usuarios e usuarias que comezan a traballar ás 8:00
ou 8:30. A partir desa data, o tren chega a Ourense sobre as 7:00, tendo que esperar
mesmo máis dunha hora no destino. Así mesmo, a alteración de horarios de tarde fai
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que moitas persoas que se atopan na situación inversa teñan que prorrogar o seu regreso
ao non ser quen de coller os trens a tempo.
Problemas similares danse na franxa atlántica, o que motivou tamén protestas de
usuarios e usuarias e unha tímida modificación por parte da operadora, insuficiente para
as e os demandantes e que amosa como realmente se non hai modificación na liña de
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Ourense é porque non se quere alterar a conexión con Madrid e non se aposta por buscar
unha compatibilidade entre as necesidades, senón que de forma automática apóstase
exclusivamente por dar prioridade á conexión coa Meseta en detrimento das
necesidades de conexión interior.
No último pleno ordinario de 2021 o Parlamento galego aprobou o seguinte
texto:
O texto aprobado é o seguinte:
“O Parlamento Galego insta á Xunta de Galiza a demandar do goberno central:
1.- O mantemento da liña Avant Coruña-Ourense con saída ás 6:30 da mañá e
chegada ás 7:38 e a revisión dos horarios de cara a favorecer a mobilidade entre Coruña,
Santiago, Ourense e viceversa nos horarios laborais habituais permitindo o
desprazamento e chegada nas primeiras e últimas horas da mañá e da tarde
compatibilizando a conexión interior coa conexión coa meseta e coas novas conexións
de AVE entre Ourense e Madrid
2.- O cumprimento do acordo unánime do Pleno do Parlamento Galego do
pasado 7 de febreiro de 2018 sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao
Goberno central en relación coas necesidades existentes e as melloras necesarias no
transporte ferroviario entre Ourense, Santiago de Compostela e A Coruña, esixindo que
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no prazo de dous meses se negocie con Galicia un calendario de cumprimento
3. A reposición inmediata das liñas de ferrocarril suprimidas baixo a desculpa
da covid-19
4.- Ampliar de xeito inmediato o cadro de persoal, principiando por cubrir as
prazas vacantes, que permitan garantir o funcionamento axeitado de todos os servizos,
3
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especialmente no relativo á necesaria corrección do déficit de maquinistas, de
especialistas de operacións comerciais de información e venda presencial, persoal de
control de acceso e persoal de atención aos viaxeiros”.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate na Comisión 2ª:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a demandar do goberno central a
constitución inmediata dunha mesa de negociación bilateral para calendarizar e
planificar o cumprimento dos acordos parlamentarios respecto do ferrocarril de febreiro
de 2018 e decembro de 2021. Para tal efecto, no ámbito das súas competencias en
materia de planificación económica e competencia, o goberno galego elaborará un
estudo propio para sustentar estas demandas.”

Santiago de Compostela, 14 de xaneiro de 2022

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Mercedes Queixas Zas
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Iria Carreira Pazos
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Paulo Ríos Santomé
Deputados e deputadas do G.P. do BNG
Luis Bará Torres
Viceportavoz do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:
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Mercedes Queixas Zas na data 14/01/2022 10:35:09
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Xosé Luis Bará Torres na data 14/01/2022 10:35:47
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa da
deputada Noa Presas Bergantiños e dos deputados Ramón Fernández Alfonzo e
Daniel Pérez López, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 3ª, sobre o
requirimento remitido polo goberno galego ao central respecto dos fondos europeos do
que informou aos medios de comunicación o Presidente da Xunta o pasado día 13 de
xaneiro de 2022.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado 13 de xaneiro de 2022 o Presidente da Xunta informou aos medios de
comunicación da decisión do goberno galego de enviar un requirimento ao goberno
central respecto dos fondos europeos e o trato asignado a Galiza para, no caso de non
recibir resposta, proceder a unha denuncia formal no ámbito da xustiza.
Desde hai meses está en debate o mecanismo e a participación das
administracións na obtención e xestión dos fondos europeos, demostrándose como un
novo ámbito de recentralización por parte do goberno central, que asume un papel reitor
mesmo en competencias que son exclusivas de Galiza. A falta de transparencia e
CSV: BOPGDSPG-vaQQeUrBH-7
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diálogo caracterizaron desde o primeiro momento a actitude do goberno central, mais
tamén a do goberno galego ao non permitir un debate profundo, plural e transparente
respecto das prioridades e dos proxectos polos que debería apostar Galiza.
Así as cousas, a realidade é que nos pasos que se van verificando, a tendencia é
que Galiza reciba menos do que lle correspondería mesmo por PIB ou habitantes. Así
1
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mesmo, continúa o enfrontamento estéril entre administracións respecto da concreción
das prioridades a financiar, como quedou patente na esixencia de Calviño a finais de
2021 de concretar “dous ou tres proxectos” e as prácticas escurantistas do goberno
galego a través dunha empresa maioritariamente privada que vai decidir máis sobre este
asunto do que o Parlamento Galego.
É necesario aclarar cal é a situación e cales son os pasos a seguir polo goberno
galego.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate na Comisión 3ª:
“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a Galiza a remitir de forma inmediata, no
prazo máximo de 3 días, a documentación solicitada respecto do requirimento enviado
ao goberno central así como aqueles soportes xurídicos e documentais que o apoian. Así
mesmo, a remitir toda a información referente a planificación de proxectos,
notificacións enviadas a institucións europeas e estatais así como as correspondentes cos
anuncios do Presidente da Xunta de Galiza en sucesivas notas de prensa.”
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Santiago de Compostela, 14 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 14/01/2022 12:09:36

Ramón Fernández Alfonzo na data 14/01/2022 12:09:47

Daniel Pérez López na data 14/01/2022 12:09:56
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Ana Pontón Mondelo na data 14/01/2022 12:10:04
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos seus
deputados e da súa deputada, Pablo Arangüena Fernández, Luís Álvarez
Martínez e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, a través do portavoz e ao abeiro
do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a
seguinte proposición non de lei para o seu debate na Comisión 4ª.
O Concello de Culleredo excede na actualidade os 30.000 habitantes, sendo un
dos poucos de Galicia que medra en poboación, cousa que leva facendo durante
as últimas décadas. Así, no ano 1991 tiña 14.602 habitantes, 22.076 en 2001 e
28.227 en 2009. A súa posición estratéxica, lindeiro coa Coruña, dotado con
parques empresariais, aeroporto, autoestrada e un amplo abano de servizos
comunitarios e de benestar, explican ese crecemento constante.
A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, regula no seu capítulo III do
título II, titulado «Equidade na educación», a escolarización en centros públicos e
privados concertados, establecendo que as administracións educativas deberán
regular a admisión do alumnado de tal forma que se garanta o dereito á
educación, o acceso en condicións de igualdade e a liberdade de elección de
centro por parte de nais, pais, titoras e titores.
Contrariamente a ese principio de equidade, actualmente o ensino secundario en
Culleredo soamente se atende por parte dos centros educativos radicados no norte
dese concello, na que é a súa área máis urbana, quedando gran parte do seu
territorio sen un centro de proximidade que atenda a demanda educativa para
tantos mozos e mozas que viven nel. E hai alumnos que perden case dúas horas
cada día para se desprazaren desde os seus lugares de residencia ata os institutos
da parte urbana.
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Por outra banda, a saturación dos recursos de ensino secundario da zona urbana
non está a ser atendida axeitadamente pola Xunta, por iso, periodicamente, se
repitan as protestas por falta de medios e persoal.
A desatención á demanda educativa do rural por parte do Goberno galego, que
provoca desigualdade e discriminación para o alumnado en función do seu lugar
de residencia, debería ser paliada para atender ao mesmo tempo esa situación de
saturación e a falla de recursos mediante a creación dun centro que atenda a
demanda de ensino secundario da gran maioría do concello.

101013

Ante esa situación, aprobouse xa no ano 2019 no Pleno local unha moción
acordando comunicar á Xunta a total dispoñibilidade do Concello de Culleredo
para poñer a disposición da Administración autonómica competente en materia
educativa os terreos necesarios para a construción dun centro educativo na zona
rural que atenda esa necesidade educativa, e por parte dese concello manifestouse
desde entón que a radicación dese novo centro podería ser Ledoño, Celas ou
Tarrío, neste último caso existe a posibilidade de ampliar o centro xa existente.
Pola súa banda, moitas familias manifestan que o importante é atender
efectivamente á demanda, con independencia da radicación ou incluso da
tipoloxía do centro.
Por iso, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a seguinte
proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia, insta o Goberno galego a que atenda a reclamación dun
centro educativo que imparta ensino secundario aos mozos e mozas que viven na
parte rural de Culleredo, ben sexa mediante un novo centro ou mediante a
ampliación de algún xa existente, en ambos casos radicado na parte rural do
concello.
Pazo do Parlamento, 17 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Pablo Arangüena Fernández na data 17/01/2022 10:24:38
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 17/01/2022 10:24:56
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 17/01/2022 10:25:10
Gonzalo Caballero Míguez na data 17/01/2022 10:25:26
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
dos deputados Daniel Castro García e Manuel Lourenzo Sobral e da deputada
Mercedes Queixas Zas, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 4ª, sobre a necesidade
de poder realizar os exames da UNED en lingua galega.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Segundo establece a Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística de
Galiza no seu artigo 6, os cidadáns e cidadás teñen dereito ao uso do galego, oralmente
e por escrito, nas súas relacións coa Administración Pública no ámbito territorial da
Comunidade Autónoma.
Así mesmo, no artigo 15 desta mesma norma establécese que o profesorado e o
alumnado no nivel universitario teñen dereito a empregar, oralmente e por escrito, a
lingua oficial da súa preferencia e para isto deberán arbitrarse as medidas oportunas
para facer normal o uso do galego no ensino universitario. As autoridades educativas
adoptarán as medidas oportunas a fin de que a lingua non constitúa obstáculo para facer
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efectivo o dereito que teñen os alumnos e alumnas a recibir coñecementos.
A UNED conta na actualidade con centros na Coruña, Lugo, Ourense e
Pontevedra e á súa vez o centro da Coruña posúe unha aula da UNED en Ferrol, o
centro de Pontevedra ten aulas en Lalín, Vigo e Tui, o centro de Lugo en Foz, Monforte
de Lemos e Viveiro e o de Ourense na Rúa de Valdeorras.
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Deste xeito e en aplicación da lei de Normalización Lingüística, as e os
estudantes que realizan os seus exames en calquera dos centros da UNED situado en
Galiza, deberían ter garantido o seu dereito a poder realizalos en galego. Porén, ese
dereito non se recoñece. Os exames están dispoñibles, así como todo o material
didáctico previo, unicamente en español e nas distintivas normativas que regulan o
desenvolvemento dos exames, como é o caso do Reglamento de pruebas presenciales,
aprobado en Consello de Goberno o 28 de xuño de 2011, Publicado en BICI o 18 de
outubro de 2012, en 17 de decembro de 2013 e en 17 de decembro de 2019 non se fai
ningunha referencia á posibilidade de realizar as probas nas distintas linguas oficiais do
Estado español. Tampouco entre os dereitos dos e das estudantes se recoñece o dereito
do alumnado a empregar a lingua oficial da súa elección.
A única referencia que pode atoparse a este respecto na normativa da UNED
está no Real Decreto 1239/2011, do 8 de setembro, polo que se aproban os Estatutos de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que no seu artigo 5 establece o
seguinte:
Artículo 5. Actividades
La UNED, como Universidad Nacional, asume como misiones fundamentales la
inserción y coordinación entre los diferentes centros asociados de cada una de las
Comunidades Autónomas así como el apoyo a las lenguas y culturas de España.
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Para ello y de acuerdo con lo que proceda en cada caso, la UNED podrá
desarrollar las siguientes actividades:
a) Colaborará con las Administraciones Autonómicas y demás Administraciones
Territoriales para la difusión de la lengua, la cultura y el mejor servicio a sus
ciudadanos en educación superior.
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b) Potenciará la docencia y el conocimiento de las lenguas oficiales españolas,
tanto en España como en el exterior.
c) Incorporará progresivamente las lenguas oficiales españolas a las páginas
web y demás publicaciones de la Universidad, especialmente en Comunidades con dos
lenguas oficiales, cuyos Centros Asociados propiciarán la convivencia enriquecedora
de las dos lenguas en todas sus actividades.
d) Propiciará de forma progresiva que los estudiantes puedan ser tutorizados en
la lengua oficial que deseen.
Pola contra, non se realizou ningún avance neste sentido, pois segue sen
ofrecerse a posibilidade de facer as probas noutra lingua oficial distinta do español, a
páxina web só está en español e inglés e nos centros de Galiza o galego é testemuñal.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate na Comisión 4ª:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a solicitar do goberno do Estado
as medidas necesarias para garantir os dereitos lingüísticos dos e das galegas que cursen
estudos na UNED, permitíndolles realizar exames, consultar información e estudar os
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materiais didácticos na lingua oficial deste país.”

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022
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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

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

Asinado dixitalmente por:

Daniel Castro García na data 17/01/2022 11:43:45

Mercedes Queixas Zas na data 17/01/2022 11:43:55
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 17/01/2022 11:44:03
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
das deputadas e deputados, Begoña Freire Vázquez, Carmen Pomar Tojo, Ramón
Carballo Páez, José Manuel Balseiro Orol, Diego Calvo Pouso, Marisol Díaz
Mouteira, Rubén Lorenzo Gómez, Elena Candia López e Daniel Vega Pérez, ao
abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta
ante esa Mesa, a seguinte proposición non de lei para o seu debate na Comisión
2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servicios.
Exposición de motivos
Nas últimas semanas véñense rexistrando en distintos puntos de Galicia casos nos que
se denuncia a actuación da Sareb, que está desaloxando vivendas que se atopan en
alugamento. Son especialmente preocupantes os casos de Burela, nos que se trata
dun inmoble cualificado como de protección autonómica para alugueiro durante un
período de 25 anos, ou de Narón, Ares e Silleda.
Cómpre lembrar que a Sareb é unha sociedade anónima de natureza xurídico-privada
creada ao amparo das previsións contidas na Lei 9/2012, do 14 de novembro, de
reestruturación e resolución de entidades de crédito, como un elemento do proceso de
saneamento do sistema financeiro español. E que, a día de hoxe, o FROB (Fondo de
Reestruturación Ordenada Bancaria) ostenta un 45,9 % do capital, mentres que o 54,1
% restante se reparte entre 13 entidades financeiras.
Deste xeito, o Estado é actualmente o propietario de máis do 45% desta sociedade
pública e, polo tanto cumpre o papel de arrendador fronte aos actuais inquilinos.
Polo tanto, é o Executivo central o que ten toda a información e, sobre todo, a
capacidade de poder intervir, mediar e resolver de forma satisfactoria unha situación
que preocupa a ducias de familias galegas que viven en edificios propiedade da Sareb.
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A Xunta, pola súa banda, xa expresou que, dentro das súas competencias, velará polo
cumprimento estrito das condicións que establece a normativa para as vivendas
protexidas co fin de asegurar que estas se destinen a alugueiro nas condicións
establecidas ata que finalice o período de protección.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular presenta seguinte proposición non
de lei en Comisión:
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“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a esixir ao Goberno de España que
evite que a Sareb, da que ostenta máis de 45% do accionariado, desaloxe aos
inquilinos que residen actualmente en vivendas da súa propiedade e que están ao
corrente dos pagos de alugueiro”.
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Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
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Pedro Puy Fraga na data 17/01/2022 11:52:26
Freire Vázquez, María Begoña na data 17/01/2022 11:52:46
Carmen María Pomar Tojo na data 17/01/2022 11:52:57
Ramón Carballo Páez na data 17/01/2022 11:53:13
José Manuel Balseiro Orol na data 17/01/2022 11:53:28
Diego Calvo Pouso na data 17/01/2022 11:53:40
María Sol Díaz Mouteira na data 17/01/2022 11:53:52
Rubén Lorenzo Gómez na data 17/01/2022 11:54:04
María Elena Candia López na data 17/01/2022 11:54:16
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Daniel Vega Pérez na data 17/01/2022 11:54:30
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
das deputadas e deputados Ovidio Rodeiro Tato, José Luis Ferro Iglesias, Teresa
Egerique Mosquera, María Elena Suárez Sarmiento, María Felisa Rodríguez
Carrera, Carlos Gómez Salgado e Moisés Rodríguez Pérez, ao abeiro do disposto
no artigo 160 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a
seguinte proposición non de lei en Comisión 4ª Educación e Cultura.
Exposición de Motivos
A Xunta de Galicia e as universidades de Santiago de Compostela, Vigo e A Coruña
levan varios anos traballando na racionalización e modernización da oferta de
titulacións universitarias na nosa comunidade.
Neste proceso un fito importante foi a sinatura en marzo de 2017 do Acordo para a
definición dos principios reitores da planificación da oferta académica do Sistema
Universitario de Galicia (SUG), que posibilitou que en outubro dese mesmo ano a nosa
comunidade dispuxera dun Mapa de Titulacións do SUG para o período 2017-2021.
Por primeira vez unha comunidade autónoma presentaba unha planificación a medio
prazo da oferta académica superior coordinada entre Administración autonómica e
universidades. O Mapa de Titulacións do SUG naceu como un primeiro paso nun
camiño de mellora continua para lograr un sistema universitario moderno,
especializado, eficiente, excelente e con capacidade de adaptación aos cambios e ás
demandas da sociedade do século XXI.
O traballo conxunto e coordinado entre a Xunta e as tres universidades públicas foi
desenvolvéndose no horizonte previsto e, en xuño de 2021, alcanzouse outro acordo
marco para un novo Mapa de Titulacións do SUG para o período 2022-2026, dando así
continuidade ao acadado en 2017.
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Froito do diálogo e do entendemento entre a Consellería de Cultura, Educación e
Universidade e as tres universidades públicas galegas, quedou definida unha nova
folla de ruta para a implantación de novos graos e

masters en Galicia na que, sen dúbida, tamén se tivo en conta un acordo acadado na
Comisión 4ª do 25 de febreiro de 2021.
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O acordo, impulsado polo Grupo Parlamentario Popular, non puido ser unánime, xa que
un dos grupos da Cámara votou abstención. Non obstante, contribuíu a dar un pulo aos
traballos para avanzar na mellora da oferta formativa do SUG co obxectivo de poder
dar resposta ás novas necesidades da sociedade e do mercado laboral, para o que
afrontará o desenvolvemento e a implantación de novas titulacións fundamentadas en
criterios concretos, ao tempo que se deu respaldo con recursos previstos no novo
financiamento universitario.
Dado que estamos nun proceso a desenvolver en varios anos, parece oportuno tratar
de acadar un novo pronunciamento desta Cámara, a ser posible unánime, que reforce
un dos obxectivos fundamentais do Mapa de Titulacións ata 2026, como é o de
completar o sistema público de titulacións de grao para que ningún estudante teña que
saír de Galicia.
Por todo o anteriormente exposto, O Grupo Parlamentario Popular de Galicia presenta
formulan a seguinte proposición non de lei en Comisión:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta a, en colaboración coas universidades, tratar de
optimizar a oferta académica de grao e master e completar o Mapa de Titulacións do
Sistema Universitario de Galicia (SUG) para que o alumnado galego poida cursar
calquera dos estudos oficiais na nosa comunidade autónoma”.
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Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022.
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Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 17/01/2022 12:08:11
Ovidio Rodeiro Tato na data 17/01/2022 12:08:43
Teresa Egerique Mosquera na data 17/01/2022 12:08:56
María Elena Suárez Sarmiento na data 17/01/2022 12:09:11
Rodríguez Pérez, Moisés na data 17/01/2022 12:09:27
Gómez Salgado, Carlos na data 17/01/2022 12:09:36
José Luis Ferro Iglesias na data 17/01/2022 12:09:44
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María Felisa Rodríguez Carrera na data 17/01/2022 12:10:00
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
das deputadas e deputados Ovidio Rodeiro Tato, José Luis Ferro Iglesias, Teresa
Egerique Mosquera, María Elena Suárez Sarmiento, María Felisa Rodríguez
Carrera, Carlos Gómez Salgado e Moisés Rodríguez Pérez, ao abeiro do disposto
no artigo 160 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a
seguinte proposición non de lei en Comisión 4ª Educación e Cultura.

Exposición de Motivos:
A Xunta de Galicia impulsou nas últimas lexislaturas diferente medidas para tratar de
asegurar un axeitado bo clima de convivencia nas aulas dos centros educativos
galegos. A principal ferramenta para avanza neste eido foi a Estratexia Galega de
Convivencia 2015-2020 (Educonvives.gal).
Logo de varios anos de aplicación, a Consellería de Cultura, Educación e Universidade
renovou o curso pasado o seu compromiso por seguir traballando para dotar aos
centros educativos e á comunidade educativa dunha serie de recursos que lles
permitan afondar na mellora da convivencia escolar, desde unha óptica integral e
inclusiva.
A realización da III Macroenquisa sobre convivencia serviu para contar con información
sobre a percepción que ten o conxunto da comunidade educativa galega (profesorado,
alumnado, persoal non docente e familias) sobre situacións de conflito, igualdade,
coeducación, casos de acoso e outras posibles circunstancias.
Segundo a macroenquisa, o 90% das familias, profesorado e persoal consideran que
non existen problemas de convivencia no centro ou que estes ocorren de xeito puntual.
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A partir dunha diagnose da convivencia nos centros educativos galegos a Consellería
de Cultura, Educación e Universidade xa ten manifestado a súa
vontade de definir unha nova Estratexia Galega de Convivencia Escolar para os
vindeiros anos.
A pesar de que existe un bo clima de convivencia nas aulas galegas, non se pode
baixar a garda e parece necesario adoptar novas medidas a aplicar nos propios centros
educativos e nas súas contornas territoriais desde unha perspectiva máis transversal.
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O sistema educativo non ten capacidade para resolver todas ás ameazas que poden
afectar aos menores galegos, xa que tamén deben implicarse as familias e outras
institucións. Aínda así, o Grupo Parlamentario Popular entende que o eido educativo
pode contribuír a propiciar a implicación doutros axentes, entidades e institucións para
propiciar un enfoque transversal e tratar de paliar ou eliminar problemas que deriven en
conflitos nos que estean implicados menores.
Por todo o anteriormente exposto, O Grupo Parlamentario Popular de Galicia formulan
a seguinte proposición non de lei en Comisión:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta a impulsar o traballo do Consello Galego de
Convivencia para, a partir da diagnose da última macroenquisa e incorporando
achegas de diferentes axentes e institucións, deseñar e poñer en marcha mecanismos
de cooperación que permitan mellorar as medidas no ámbito da convivencia escolar e
ofrecer un enfoque transversal ante situacións que poidan derivar en problemas e/ou
conflitos para os menores de idade”.
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Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022
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Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 17/01/2022 12:30:38
Ovidio Rodeiro Tato na data 17/01/2022 12:31:04
Teresa Egerique Mosquera na data 17/01/2022 12:31:15
María Elena Suárez Sarmiento na data 17/01/2022 12:31:58
María Felisa Rodríguez Carrera na data 17/01/2022 12:32:09
José Luis Ferro Iglesias na data 17/01/2022 12:32:18
Rodríguez Pérez, Moisés na data 17/01/2022 12:32:32
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Gómez Salgado, Carlos na data 17/01/2022 12:32:39
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu
deputado e da súa deputada Juan Carlos Francisco Rivera e Matilde Begoña
Rodríguez Rumbo, a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo
160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición
non de lei en Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos.
Exposición de motivos
O Foro Económico de Galicia vén de publicar no mes de decembro o Informe de
Conxuntura Socioeconómica relativo ao terceiro trimestre do ano 2021.
Un informe que revela que a economía galega vai recuperando niveis de
actividade e crecemento respecto da etapa precrise, aínda que este dinamismo non
é homoxéneo, preocupando especialmente o menor nivel de investimento
respecto da media da economía española, a maior contracción das exportacións e
importacións e polo que se refire ao emprego, menos taxa de actividade e
ocupación e peor calidade do mesmo. Así mesmo, destaca que Galicia se atopa no
nivel medio - baixo no ámbito da competitividade.
En todo caso tamén compre destacar que de inicio a economía galega tivo unha
menor afectación na súa actividade produtiva na crise do ano 2020 provocada
pola Covid-19.
Os especialistas do Foro sinalan que o PIB galego se atopa 3,5 puntos por
debaixo do nivel precrise, e que aínda supoñendo un mellor comportamento que a
media da economía española está lonxe da media Europea.
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O crecemento do PIB galego reflexa, polo lado da demanda, un crecemento
positivo do consumo público e privado con taxas superiores á media estatal, pero
tamén unha contracción do investimento do 3,3 % fronte ao incremento do 1,3 %
en España.
No caso do sector exterior, tamén se reflexa unha contracción das exportacións e
así como das importacións galegas (2,7 % e 5,7 %, respectivamente) fronte as
taxas de crecemento positivo na economía española e superiores ao 10 %.
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O informe tamén reflexa un incremento do gasto público en valores superiores o
cuarto trimestre do 2019 e unha contracción do gasto privado, aínda que inferior a
media española.
Dende o punto de vista da oferta, a reactivación en Galicia no terceiro trimestre
tan só se rexistra no sector servizos, o que contratas co rexistrado en España onde
a industria manufactureira medra un 1,2 % fronte unha caída en Galicia do 0,5 %.
En termos de produtividade do tecido produtivo galego este segue sendo inferior
a media española, onde destaca a baixa produtividade do sector manufactureiro
en relación o conxunto do Estado que representa o 71,9 % no último trimestre
fronte ao 78,2 % antes da crise do 2019.
En canto ao emprego, a pesar de que se recuperan os niveis de afiliación, a taxa
de actividade en Galicia ofrece os peores datos do Estado (despois de Asturias) e
no que atinxe as taxas de ocupación, Galicia é a quinta Comunidade Autónoma
con menor taxa de ocupación.
Salientar tamén que a calidade do emprego en Galicia non mellora, manténdose
un incremento da contratación parcial e unha maior temporalidade no emprego,
especialmente no que se refire ao emprego feminino, aumentando os índices de
desigualdade no ámbito da contratación (o 25 % das mulleres teñen un emprego
parcial fronte o 6,2 % dos homes).
Finalmente, a pesar de que o impacto da crise no ano 2020 en Galicia foi menor
que en España, o Índice de Competitividade Rexional reflexa que só Galicia e a
Comunidade de Valencia perden peso relativo, ocupando Galicia unha posición
media- baixa (noveno posto).
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
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O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Impulsar unha estratexia que permita acadar que as empresas galegas
melloren a súa competitividade, mellorando o ciclo exportador a través da
dixitalización e innovación, reforzando o papel das antenas do Igape no
exterior e explorando a apertura de novas oficinas noutras cidades do
sudeste asiático, Brasil ou Oriente Medio que permitan acompañar as
pemes galegas no seu proceso de internacionalización.
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2. Impulsar unha estratexia de competitividade industrial que permita acadar a
medio prazo en Galicia que o sector industrial supoña un 20 % do PIB.

Pazo do Parlamento, 17 de xaneiro do 2022
Asdo.: Juan Carlos Francisco Rivera
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Luís Manuel Álvarez Martínez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Juan Carlos Francisco Rivera na data 17/01/2022 10:23:25
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 17/01/2022 10:23:33
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 17/01/2022 10:23:44

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
101030

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos seus
deputados e das súas deputadas Juan Carlos Francisco Rivera, Matilde Begoña
Rodríguez Rumbo, Patricia Otero Rodríguez e Luís Manuel Álvarez
Martínez, a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de
lei en Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos.
Exposición de motivos
A chegada da Alta Velocidade a Galicia, en concreto á provincia de
Ourense, despexou moitas incógnitas e trouxo consigo outras tantas dúbidas.
A primeira incógnita despexada é que a Alta Velocidade chegou a Galicia antes de
rematar o ano 2021, tal como comprometeu o presidente do Goberno Pedro
Sánchez.
Este cumprimento retrata que os vaticinios negacionistas espallados
interesadamente polo presidente da Xunta de Galicia en torno a data da chegada
do AVE a Galicia, non eran máis que un intento de confrontar co Goberno do
Estado.
Aínda que o AVE como tal non efectuará parada na estación da Gudiña-Porta de
Galicia, esta estación si dará cobertura ferroviaria as persoas viaxeiras que
decidan achegarse a Madrid ou Ourense, empregando a Alta Velocidade a través
dos trens Alvia.
En consecuencia, a redución de tempos alterou as horas previstas de parada destes
trens que conectan con Madrid ou co interior de Galicia.
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Isto afecta tamén aos horarios dos autobuses interurbanos de titularidade da
Xunta de Galicia, que achegan aos viaxeiros a estes servizos.
Sendo Verín o centro neurálxico, loxístico, económico e comercial da comarca de
Monterrei (30.000 persoas), a Xunta de Galicia debería modificar os horarios das
conexións de transporte público dende esta vila coa estación da Gudiña – Portas
de Galicia, fixando combinacións axeitadas para que os potenciais viaxeiros e
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viaxeiras poidan chegar a tempo para coller algún dos Alvia que parten da Gudiña
cara Madrid.
Conexións existentes entre Verín-A Gudiña
Son catro os trens diarios nos que podemos, dende a Gudiña, chegar á capital de
España -ás 08:01h, 10:34h, 13:43h e 19:28h-. Por outra banda, son cinco as
conexións de autobús que unen a nosa vila coa estación de ferrocarril:
 13:00h, con chegada ás 13:50h
 17:15h, con chegada ás 18:05h
 18:30h, con chegada ás 19:14h
 20:10h, con chegada ás 20:57h
 22:10h, con chegada ás 23:00h
Con estes horarios, pode comprobarse que, en ningunha ocasión, se podería
acceder aos dous primeiros trens Alvia. Tampouco ao terceiro, xa que o primeiro
dos autobuses chegaría sete minutos máis tarde da saída do tren ás 13:43h. Só no
caso de viaxar no bus con saída de Verín ás 17:15h ou ás 18:30h poderiamos facer
uso do servizo ferroviario das 19:28h. Aínda así, no primeiro estariamos
obrigados a agardar unha escala de arredor de hora e media.
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Outro dato salientable é que estes servizos de transporte público por estrada que
comunican Verín coa Gudiña teñen lugar de luns a venres laborables, polo que
tampouco é factible o acceso aos trens que circulan na fin de semana ou en días
festivos.
Conexións A Gudiña-Verín
No caso contrario, mesmos problemas. Para volver a Verín dende A Gudiña,
soamente teriamos dúas opcións de regreso a casa, a pesar de existir catro trens e
outras tantas combinacións de autobús que conectan a estación de ferrocarril coa
nosa vila:
 07:07h
 07:56h
 11:55h
 15:52h
Só no caso de viaxar no tren das 06:20h -que chega ás 08:44h á Gudiña- ou das
13:15h -que chega ás 15:37h- poderiamos coller algún deses autobuses. Polo
tanto, se escollemos as opcións de Alvia máis tardías -ás 17:45h e ás 19:13h- non
dispoñeriamos de opcións para chegar ata Verín por esta vía.
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Como no caso anterior, estas conexións teñen lugar de luns a venres laborables,
polo que o servizo en fin de semana ou días festivos quedaría deserto.
Non ocorre isto no caso doutras localidades ourensás como O Barco de
Valdeorras, onde a Xunta de Galicia xa modificou os horarios de autobús para
garantir os enlaces con esperas reducidas. Así, atrasouse o horario do servizo que
lles permite ás e aos viaxeiros coller o primeiro tren da mañá creando ademais
unha nova expedición para atender aos que chegan no tren de volta a media tarde.
Tamén se mantén o servizo que sae da Gudiña ás 19:00h e que conecta aos
viaxeiros con Viana do Bolo.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
O Parlamento insta a Xunta de Galicia a modificar os horarios dos autobuses da
conexión inter urbán que teñen como punto de chegada ou saída as localidades de
Verín e A Gudiña, de tal xeito que sexan compatibilizados cos horarios dos trens
de alta velocidade que teñen chegada e saída dende a estación Portas de Galicia.
Pazo do Parlamento, 17 de xaneiro do 2022
Asdo.: Juan Carlos Francisco Rivera
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Patricia Otero Rodríguez
Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Luís Manuel Álvarez Martínez
Deputado - portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Juan Carlos Francisco Rivera na data 17/01/2022 10:14:28
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 17/01/2022 10:14:38
Patricia Otero Rodríguez na data 17/01/2022 10:14:48
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 17/01/2022 10:15:00
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos seus
deputados e das súas deputadas Juan Carlos Francisco Rivera, Matilde Begoña
Rodríguez Rumbo, Patricia Otero Rodríguez e Luís Manuel Álvarez
Martínez, a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de
lei en Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos.
Exposición de motivos
A chegada da Alta Velocidade a Galicia, en concreto á provincia de
Ourense, despexou moitas incógnitas e trouxo consigo outras tantas dúbidas.
A primeira incógnita despexada é que a Alta Velocidade chegou a Galicia antes de
rematar o ano 2021, tal como comprometeu o presidente do Goberno Pedro
Sánchez.
Este cumprimento retrata que os vaticinios negacionistas espallados
interesadamente polo presidente da Xunta de Galicia en torno a data da chegada
do AVE a Galicia, non eran máis que un intento de confrontar co Goberno do
Estado.
Aínda que o AVE como tal non efectuará parada na estación da Gudiña-Porta de
Galicia, esta estación si dará cobertura ferroviaria as persoas viaxeiras que
decidan achegarse a Madrid ou Ourense, empregando a Alta Velocidade a través
dos trens Alvia.
En consecuencia, a redución de tempos alterou as horas previstas de parada destes
trens que conectan con Madrid ou co interior de Galicia.
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Isto afecta tamén aos horarios dos autobuses interurbanos de titularidade da
Xunta de Galicia, que achegan aos viaxeiros a estes servizos.
Sendo Verín o centro neurálxico, loxístico, económico e comercial da comarca de
Monterrei (30.000 persoas), a Xunta de Galicia debería modificar os horarios das
conexións de transporte público dende esta vila coa estación da Gudiña – Portas
de Galicia, fixando combinacións axeitadas para que os potenciais viaxeiros e
viaxeiras poidan chegar a tempo para coller algún dos Alvia que parten da Gudiña
cara Madrid.
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Conexións existentes entre Verín-A Gudiña
Son catro os trens diarios nos que podemos, dende a Gudiña, chegar á capital de
España -ás 08:01h, 10:34h, 13:43h e 19:28h-. Por outra banda, son cinco as
conexións de autobús que unen a nosa vila coa estación de ferrocarril:
 13:00h, con chegada ás 13:50h
 17:15h, con chegada ás 18:05h
 18:30h, con chegada ás 19:14h
 20:10h, con chegada ás 20:57h
 22:10h, con chegada ás 23:00h
Con estes horarios, pode comprobarse que, en ningunha ocasión, se podería
acceder aos dous primeiros trens Alvia. Tampouco ao terceiro, xa que o primeiro
dos autobuses chegaría sete minutos máis tarde da saída do tren ás 13:43h. Só no
caso de viaxar no bus con saída de Verín ás 17:15h ou ás 18:30h poderiamos facer
uso do servizo ferroviario das 19:28h. Aínda así, no primeiro estariamos
obrigados a agardar unha escala de arredor de hora e media.
Outro dato salientable é que estes servizos de transporte público por estrada que
comunican Verín coa Gudiña teñen lugar de luns a venres laborables, polo que
tampouco é factible o acceso aos trens que circulan na fin de semana ou en días
festivos.
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Conexións A Gudiña-Verín
No caso contrario, mesmos problemas. Para volver a Verín dende A Gudiña,
soamente teriamos dúas opcións de regreso a casa, a pesar de existir catro trens e
outras tantas combinacións de autobús que conectan a estación de ferrocarril coa
nosa vila:
 07:07h
 07:56h
 11:55h
 15:52h
Só no caso de viaxar no tren das 06:20h -que chega ás 08:44h á Gudiña- ou das
13:15h -que chega ás 15:37h- poderiamos coller algún deses autobuses. Polo
tanto, se escollemos as opcións de Alvia máis tardías -ás 17:45h e ás 19:13h- non
dispoñeriamos de opcións para chegar ata Verín por esta vía.
Como no caso anterior, estas conexións teñen lugar de luns a venres laborables,
polo que o servizo en fin de semana ou días festivos quedaría deserto.
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Non ocorre isto no caso doutras localidades ourensás como O Barco de
Valdeorras, onde a Xunta de Galicia xa modificou os horarios de autobús para
garantir os enlaces con esperas reducidas. Así, atrasouse o horario do servizo que
lles permite ás e aos viaxeiros coller o primeiro tren da mañá creando ademais
unha nova expedición para atender aos que chegan no tren de volta a media tarde.
Tamén se mantén o servizo que sae da Gudiña ás 19:00h e que conecta aos
viaxeiros con Viana do Bolo.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
O Parlamento insta a Xunta de Galicia a modificar os horarios dos autobuses da
conexión inter urbán que teñen como punto de chegada ou saída as localidades de
Verín e A Gudiña, de tal xeito que sexan compatibilizados cos horarios dos trens
de alta velocidade que teñen chegada e saída dende a estación Portas de Galicia.
Pazo do Parlamento, 17 de xaneiro do 2022
Asdo.: Juan Carlos Francisco Rivera
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Patricia Otero Rodríguez
Deputado e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Luís Manuel Álvarez Martínez
Deputado - portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Juan Carlos Francisco Rivera na data 17/01/2022 10:16:18
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 17/01/2022 10:16:27
Patricia Otero Rodríguez na data 17/01/2022 10:16:39
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 17/01/2022 10:16:50
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e do seu deputado Carmen Rodríguez Dacosta, Marina Ortega
Otero e Julio Torrado Quintela, a través do seu portavoz e ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte proposición non de lei en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e
Emprego.
Exposición de motivos
O mercado laboral galego segue a estar caracterizado por un escaso dinamismo,
cunha taxa de actividade de tan só un 52,9 % , fronte ó 59,14 do resto do Estado,
caracterizado, por un insoportable índice de precariedade, e dobre temporalidade
e que afecta con máis forza ás mulleres, ás mozas e mozos e ás paradas e os
parados de longa duración.
Cos da última EPA publicada a precariedade continúa a ser unha constante. A taxa
de temporalidade aumenta, é do 26 % , a de parcialidade do 13,4 % e no caso da
involuntaria do 51,3 %.
Por sexos, de novo, son as mulleres as que sofren máis o desemprego, cunha taxa
do 11,1 %, fronte ó 9,5 % no caso dos homes. E no caso dos máis mozos, esta
sube ata o 24,3 %. Cunha forte caída do emprego na industria, con 8.800 postos
de traballo menos que no mesmo trimestre de 2020, unha baixada do 4,9 %.
Evolución contraria ó resto do Estado onde rexistra un repunte interanual, en
40.400 persoas empregadas máis.
Neste contexto a creación de emprego estable e de calidade supón un elemento
fundamental no desenrolo e avance da economía tan necesaria en Galicia.
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O emprego é un pilar clave no benestar dunha sociedade e permite o crecemento
da cidadanía e, polo tanto, impulsa a actividade económica a todos os niveis.
En tan so un ano e medio, España logrou recuperar os niveis de afiliación á
Seguridade Social previos á pandemia.
Créase emprego en todos os sectores económicos e de forma importante en
sectores económicos de alto valor engadido.
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Nese senso, a reforma laboral acadada entre o Goberno do Estado e os axentes
sociais, un acordo ambicioso, é a mellor ferramenta para seguir consolidando un
marco de creación de emprego que atalle os dous principais males do noso
mercado de traballo, a precariedade e o alto desemprego, como acontece na nosa
Comunidade Autónoma, de maneira máis pronunciada que no Estado.
Por elo, a nova reforma laboral penalizará a contratación de baixa duración e
incentivará a contratación indefinida e o emprego estable.
A nova reforma laboral tamén aposta por potenciar a contratación indefinida
fronte a temporalidade e reducirá o número de tipos de contratos xeneralizando o
contrato indefinido, limitando a contratación temporal a un máximo de tres meses
por ano, e fomentando o contrato fixo descontinuo.
Así mesmo, o novo marco laboral recupera a negociación colectiva situándoa no
corazón do novo modelo de relacións laborais, aumentando os dereitos dos
empregados.
Ademais, reforzaráse a negociación colectiva ao recuperar a ultraactividade
indefinida, xa que os convenios se prorrogarán ata que sexan substituídos por
outros novos sen límite temporal. Tamén se incrementan as sancións por
contratación irregular e se impulsa a formación dos traballadores e traballadoras.
Partindo da boa experiencia que deron os ERTE ao longo da crise económica
durante a pandemia, súmase a regulación dun novo instrumento, o Mecanismo
RED de Flexibilidade e Estabilización do Emprego como alternativa o
despedimento, como forma de flexibilidade interna das empresas. Impediranse,
ademais, os ERE nas administracións públicas.
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En definitiva, trátase de crear un marco laboral do século XXI, que permita
reducir a temporalidade no traballo, reforzar a creación de emprego de calidade e
ofertar seguridade xurídica ás empresas e, ao mesmo tempo, cumprir cun
compromiso adquirido coa Comisión Europea para lograr o seu aval e comezar a
percibir os primeiros fondos europeos, como xa está a suceder.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
101039

1. Apoiar a reforma laboral acadada entre os axentes sociais para impulsar a
creación de emprego estable e de calidade, para atallar a precariedade e o
desemprego.
2. Contribuír co apoio do Parlamento de Galicia a potenciar a contratación
indefinida fronte á temporalidade a través do contrato indefinido e de
fomento do contrato fixo descontinuo, así como apoiar a recuperación da
negociación colectiva para aumentar os dereitos dos traballadores e
traballadoras, que permita restablecer o equilibrio entre as empresas e
persoas traballadoras.
3. Respaldar o Mecanismo RED de Flexibilidad e Estabilización do Emprego,
que será a alternativa ao despedimento, como forma de flexibilidade
interna das empresas.
4. Refrendar o acordo alcanzado, a aposta pola ultraactividade indefinida e a
formación das persoas traballadoras como forma de crear un marco laboral
adaptado ás necesidades do século XXI.
5. Defender o diálogo como ferramenta para alcanzar acordos coma o logrado
polos axentes sociais en torno á reforma laboral, por encima de ideoloxías,
e que permiten avanzar cara unha recuperación xusta.
Pazo do Parlamento, 17 de xaneiro do 2022
Asdo.: Carmen Rodríguez Dacosta
Marina Ortega Otero
Julio Torrado Quintela
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asdo.: Luís Manuel Álvarez Martínez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 17/01/2022 10:59:05
Marina Ortega Otero na data 17/01/2022 10:59:13
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Julio Torrado Quintela na data 17/01/2022 10:59:22
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 17/01/2022 10:59:29
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e do seu deputado Carmen Rodríguez Dacosta, Noelia Otero Lago,
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Julio Torrado Quintela e Marina Ortega
Otero, a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de
lei en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
Exposición de motivos
No marco do Plan nacional de Recuperación, Transformación e Resiliencia
inclúense, no compoñente 23, novas políticas públicas para un mercado de
traballo dinámico, resiliente e inclusivo. Un dos obxectivos é reformar e impulsar
as políticas activas de emprego, mellorando a cohesión do Sistema Nacional de
Emprego cun enfoque centrado nas persoas e nas empresas, orientándoas cara a
uns resultados avaliables, coherentes coa innovación, a sustentabilidade e as
transformacións produtivas, apoiadas na mellora das capacidades.
Neste compoñente 23 intégrase o Investimento 1, Emprego Xove, que asemade
inclúe a actuación do Programa de primeira experiencia profesional nas
administracións públicas.
Esta actuación ten como finalidade desenvolver un plan de primeiras experiencias
profesionais para as persoas xoves no seo dos servizos prestados polas
administracións públicas.
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A dificultade de adquirir unha primeira experiencia laboral significativa aféctalles
ás persoas xoves, dificúltalles a súa integración temperá no mercado de traballo e
o seu crecemento profesional e, xa que logo, persoal.
Esa falta de experiencia profesional relacionada coa formación cursada é unha
das barreiras que teñen as persoas xoves para acceder a un emprego cualificado, o
que as deixa en desvantaxe respecto doutras de máis idade, e promove dinámicas
de desaxuste por sobrecualificación entre as habilidades que teñen e as que
requiren os postos de traballo ós que finalmente acceden.
Un programa, dirixido a xoves en desemprego maiores de 16 e menores de 30
anos con etapa formativa completa e acreditada en canto a coñecementos se
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refire, que pretende facilitar mediante ese primeiro contrato de traballo, a
adquisición de competencias soft, así como habilidades sociais e profesionais.
A través do programa de primeira experiencia realizaranse preferentemente
tarefas relacionadas coa economía verde, a dixitalización de servizos, a cohesión
social, a atención da dependencia e intervención con colectivos vulnerables, a
rehabilitación de contornos e vivenda , así como o desenvolvemento local rural.
Con estes preámbulos, e financiado con recursos do Instrumento Europeo de
Recuperación (NextGenerationEU), a través do Mecanismo de Recuperación e
Resiliencia establecido polo Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeo
e do Consello do 12 de febreiro de 2021, o xoves 30 de decembro de 2021 era
publicada no Diario Oficial de Galicia a Orde de 29 de decembro de 2021 pola
que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas
destinadas ó financiamento do Programa de primeira experiencia profesional nas
administracións públicas, de contratación de persoas xoves desempregadas no seo
dos servicios prestados pola Administración pública galega, no marco do Plan de
Recuperación, Transformación e Resiliencia, e se procede á súa convocatoria para
o exercicio 2022, estendéndose o seu ámbito de aplicación a todo o sector público
autonómico de Galicia. A contratación das mozas e dos mozos realizarase por
unha duración máxima de 12 meses, con xornada a tempo completo.
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No artigo 3 da referida orde establécense as entidades beneficiarias da subvención
e fíxanse como tales exclusivamente os órganos da Administración da Xunta de
Galicia e os seus organismos autónomos, así como as demais entidades que
integran o sector público autonómico de Galicia.
Por outra banda, segundo o estipulado na Orde TES/1152/2021, do 24 de outubro,
publicada no BOE de data 26 de outubro de 2021, pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ó financiamento
do "Programa de primeira experiencia profesional nas administracións públicas",
de contratación de persoas mozas desempregadas no seo dos servizos prestados
polas administracións públicas, no marco do Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, no seu artigo 3.b establécense como persoas
beneficiarias da subvención de forma literal:
“b) En el ámbito de gestión de las comunidades autónomas serán beneficiarias
las entidades que determinen las mismas, dentro de los órganos de la
administración de la comunidad autónoma y sus organismos públicos vinculados
o dependientes, así como las demás entidades del sector público institucional de
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la respectiva comunidad autónoma, así como las corporaciones locales o
entidades dependientes o vinculadas a una administración local de su ámbito
territorial.”
Así as cousas, este Grupo Parlamentario Socialista non alcanza a entender que no
se inclúan como beneficiarias deste programa as corporacións locais de Galicia,
así coma as entidades dependentes ou vinculadas á Administración local do
ámbito territorial de Galicia, a excepción de que a causa sexa a continua
discriminación que veñen sufrindo os concellos por parte de Goberno galego,
nomeadamente as non gobernadas polo Partido Popular de Galicia. Esta
discriminación, saltándose o disposto na Orde estatal que ampara a convocatoria,
para o presidente de Galicia non debe formar parte do seu concepto de
“discriminación” no que si inclúe, paradoxicamente, a financiación dos
programas piloto nas comunidades de Estremadura, Valencia, Navarra e País
Vasco recollidos en cambio, iso si, no Real decreto 902/2021, do 19 de outubro.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a que, de forma inmediata, corrixa
esta grave disfunción e inclúa as corporacións locais de Galicia e entidades
dependentes ou vinculadas a unha Administración local galega como
beneficiarios do programa de primeira experiencia profesional.

Pazo do Parlamento, 17 de xaneiro do 2022
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Asdo.: Carmen Rodríguez Dacosta
Noelia Otero Lago
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Luís Manuel Álvarez Martínez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa da
deputados Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Ramón Fernández Alfonzo e Luis Bará
Torres, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para debate na Comisión 1ª, sobre a universalización do
servizo de Atención Telefónica á cidadanía a través do número 012.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Xunta de Galiza ven prestando servizo atención telefónica á cidadanía a través
do número de teléfono 012, mediante o que se informa e asesora, permitindo, asemade,
a realización de trámites administrativos sinxelos.
O servizo, actualmente externalizado, permite -entroutros extremos- o contacto
co persoal da Xunta de Galiza, recibir información sobre competencias, fins e
localización de órganos de xestión administrativa, posibilita a presentación que queixas
e suxestións, sobre procedementos e trámites administrativos;

ou mesmo facilita

información sobre axudas para adquisición ou rehabilitación de vivendas, ofertas de
traballo, políticas activas de emprego ou para cumprimentar un dos requirimentos
básicos para a percepción de prestación ou subsidio de desemprego, como é a
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renovación da tarxeta de demandante de emprego.
Xa que logo é un servizo básico no que a utilidade será maior, canto maior sexa
a dificultade para acceder á administración pública, ben polo descoñecemento das
complexidades administrativas ou polas limitacións, técnicas ou materiais, para o aceso
virtual.
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O certo é que nun momento no que está limitado (desaconsellado en calquera
caso) o aceso ás dependencias administrativas, o que reduce as posibilidades de
información e asesoramento presencial; no que está constatada a realidade de que boa
parte da poboación galega, nomeadamente a residente no rural, carece de acceso a
internet, o que impide a relación virtual coa administración; o teléfono é un vehículo
básico para poder acceder á información administrativa e a relación coa administración.
A pesares do indicado e de que a cidadanía galega xa paga cada ano máis de
1.222.000 € pola mera existencia do servizo de información (externalizado), resulta que
cada vez que un cidadá/n o utiliza debe pagar por cada chamada un prezo que,
dependendo de cada operador telefónico, pode oscilar entre 0,43 e 0,83 € por cada 160
segundos de duración da comunicación e ao marxe da eficacia da mesma e da
necesidade de repetila. Non é infrecuente o caso dunha persoa que, ante a saturación dos
operadores, ten que chamar ate 5 veces ate poder recibir a información pretendida ou
realizar a xestión demandada.
Xa que logo tendo en conta que o acceso a boa parte da información facilitada
por este servizo é un dereito que a lei confire á cidadanía nas súas relacións coa
administración pública, que noutros moitos casos é necesaria para exercer dereitos
esenciais ou mesmo que ven imposta legalmente, e que en moitos casos trátanse de
“clientes cautivos”, por non ter outra vía de aceso á esa información ou asesoramento
primario, dende o Bloque Nacionalista Galego entendemos improcedente a imposición
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da obriga de pago cada vez que se use o servizo.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego presenta a
seguinte proposición non de lei para debate na Comisión 1ª:
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“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a realizar as xestións oportunas para que
o servizo de información e asesoramento que se presta por medio de número de teléfono
012 sexa de balde para a cidadanía, asumindo, de ser necesario, a Xunta de Galiza os
custes producidos polas chamadas telefónicas.”

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

Asdo.: Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Ramón Fernández Alfonzo
Deputados do G.P. do BNG
Luis Bará Torres
Portavoz s. do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 17/01/2022 16:37:45
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
dos deputados Daniel Castro García, Ramón Fernández Alfonzo e Daniel Pérez
López, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para debate na Comisión 6ª, sobre a necesidade de levar a
cabo un Plan Industrial para a Mariña.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A necesidade de que a comarca da Mariña precisa un Plan Industrial lévase
manifestando desde hai xa décadas. Ano tras ano a industria desta comarca viu como
ían desaparecendo empresas e postos de traballo, facendo que o peso industrial da
Mariña e do noso país fose progresivamente a menos.
Todo este desmantelamento produciu un fartazgo que se mostrou claramente o
pasado 17 de novembro na Folga Xeral da Mariña, onde toda a comarca dixo basta ás
políticas dos gobernos da Xunta e do Estado que levaron a que día de hoxe a Mariña
estea nun dos seus peores momentos económicos e industriais.
Alén disto, a situación tinguiuse dunha maior incerteza a finais do pasado mes
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de decembro cando o proceso de negociación de Alcoa collía un novo rumbo ao
aprobarse a parada da cubas até o 2024, coa promesa dun rearranque e cuns
traballadores e traballadoras abandonadas polos dous gobernos que decidiron
democraticamente escoller esa opción ante a falta de solucións políticas. Neste contexto
onde non se ten ningunha garantía dun final positivo, temos que sumar o peche
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definitivo da empresa de aeroxeradores de Vestas en Viveiro, que levou á rúa a preto de
cen persoas que se suman á longa lista de postos de traballo perdidos no eido industrial.
Polo tanto, e ante a unha nova situación aínda máis desoladora e negativa,
cómpre que a Xunta promova un Plan de Industrialización para unha comarca que se xa
o levaba precisando desde hai anos, a día de hoxe fáiselle vital.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate na Comisión 6ª:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a desenvolver, coa maior das
urxencias, un Plan de Industrialización e Emprego da Mariña no que se determine o
orzamento e os tempos para a súa aplicación.”

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

Asdo.: Daniel Castro García
Daniel Pérez López
Ramón Fernández Alfonzo
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Deputados do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Mercedes Queixas Zas, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira
Pazos, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para debate na Comisión 5ª, sobre a urxencia de reforzar a
calidade asistencial sanitaria no CHUAC e na Atención Primaria da comarca da Coruña.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A pandemia provocada pola Covid-19 non fixo senón demostrar aínda máis a
importancia de dispoñer dun sistema de saúde público, universal e gratuíto. Dende o
inicio da pandemia, os traballadores e as traballadoras da sanidade pública recibiron o
recoñecemento e a gratitude da cidadanía ao seu labor, desenvolvido en durísimas
condicións. Este recoñecemento abría a esperanza de que tras o estado de alarma
sanitaria o SERGAS impulsase medidas e reformas para mellorar e afortalar o noso
sistema público de saúde, corrixindo as feblezas provocadas por anos de políticas de
recortes, tal como demandaban as sociedades científicas e axentes sociais e sindicais.
Porén, esa demanda non se está a cumprir.
Nas últimas semanas, o persoal de urxencias do Hospital Universitario da
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REXISTRO-dfbBRTGDQ-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Coruña estase a manifestar reclamando que se reforce o cadro de persoal para facer
fronte á saturación do servizo.
O persoal do servizo de urxencias denuncia a vulneración dos acordos relativos
a ratios de traballo, falla de cobertura de ausencias, sobrecarga de profesionais e
denegación dos permisos de xeito sistemático.
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Esta situación, produto, entre outras cousas, da insuficiencia de persoal, provoca
que a ratio de persoas enfermeiras por doentes ao seu cargo sexa de 1 por 16, en contra
das recomendacións da Organización Mundial da Saúde e entidades sociosanitarias que
consideran que a ratio non debe exceder de 1 por 12.
O persoal de urxencias do CHUAC advirte que o alto grao de presión asistencial
ao que se ven sometidos imposibilita a calidade e seguridade na atención ao paciente,
froito dunha situación de saturación que provoca, entre outras cousas, a acumulación de
doentes nos corredores.
Esta situación vén sumarse aos problemas que acumula a atención primaria na
comarca da Coruña, mais que se acentúa por toda Galiza. Antes da pandemia da Covid19, a Atención Primaria atravesaba unha profunda crise estrutural, con demoras e
masificación da asistencia, como consecuencia dos recortes nos orzamentos aplicados
polos Gobernos da Xunta de Galiza nos últimos anos. Na actualidade, os orzamentos na
Atención Primaria apenas supoñen o 12% do orzamento sanitario total, polo que é
evidente a necesidade de incrementalo.
A crise da pandemia por Covid-19 e a súa patoloxía significou a paralización da
actividade asistencial tanto da atención primaria como da hospitalaria, por medo a que
colapsasen os hospitais, o que determinou non só postergar a actividade asistencial
preferente e crónica, senón tamén a cirúrxica non urxente, co incremento das demoras,
quer en consultas quer en probas complementarias, así como as listaxes de espera
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cirúrxicas. Estímase que en Galiza paralizáronse ao redor de 3.000 intervencións
cirúrxicas, 600.000 consultas e 20.000 probas diagnósticas.
Ao mesmo tempo, a administración pechou os centros de saúde e/ou limitou o
acceso aos mesmos, substituíndo a consulta presencial pola telefónica, e reduciu o aforo
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das salas de espera obrigando os pacientes a facer cola fóra dos centros para recibir
atención.
Durante o estado da alarma sanitaria, a atención primaria demostrou a
importancia de dispoñer dun nivel asistencial universal, gratuíto e de proximidade coa
poboación. Nos meses máis duros do confinamento, a atención primaria identificou
contaxios e contactos, realizou o seguimento das persoas infectadas nos seus domicilios,
atendeu e resolveu o resto das patoloxías e as dúbidas e temores da cidadanía.
Porén, non se acometeron as reformas e melloras que esixía a situación e
persiste a precariedade, engadida a unha atención baseada en primar consultas
telefónicas sobre as presenciais e con restricións de acceso aos centros de saúde.
A implantación das consultas telefónicas de xeito xeneralizado non é
comprendida pola cidadanía e orixina nela sentimentos de afastamento e desprotección
do sistema sanitario público.
Restrinxir o acceso aos centros de saúde, formando longas filas diante do centro
co argumento de “evitar contaxios”, non aborda o principal problema: falta de recursos
e medios para dar unha axeitada cobertura asistencial á poboación. Ante esta situación,
a plataforma SOS Sanidade Pública reclama que se implante de xeito inmediato nos
centros de saúde un protocolo anticovid-19 que estabeleza circuítos seguros de
mobilidade no seu interior e salas de espera adaptadas para cumprir coas actuais normas
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sanitarias e que se amplíe o cadro de profesionais e as quendas de atención para rematar
coas inaceptábeis listaxes de espera.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate na Comisión 5ª:
3
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“O Parlamento insta a Xunta a:
1- Reforzar o cadro de persoal e a mellora das súas condicións laborais da
Atención Primaria da comarca da Coruña e mais do CHUAC, co obxectivo de rematar
coa actual situación de saturación do servizo e de asegurar a calidade e seguridade na
atención ao paciente.
2- Implantar de forma inmediata nos centros de saúde un protocolo anticovid-19
que estabeleza circuítos seguros de mobilidade no seu interior e salas de espera
adaptadas para cumprir coas actuais normas sanitarias.
3- Implantar de inmediato as consultas presenciais para todas as persoas que o
demanden, limitando as consultas telefónicas ou telemáticas a unha actividade
asistencial complementaria (receitas, baixas, resultados, etc.) que non discrimine as
persoas maiores con dificultades para dispoñer e manexar as novas tecnoloxías.
4- Contratar persoal e acabar coa súa precariedade laboral, aplicando un “Plan
de Mellora da Atención Primaria” que redimensione os equipos multidisciplinares para
dar cobertura ás necesidades de saúde da poboación.
5- Incrementar de maneira urxente o orzamento destinado á atención primaria,
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co obxectivo de acadar o 25% do orzamento destinado á sanidade.”

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 17/01/2022 17:51:38

María Montserrat Prado Cores na data 17/01/2022 17:51:52

Iria Carreira Pazos na data 17/01/2022 17:52:01
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa deputada
e do seu deputado, Patricia Otero Rodríguez e Julio Torrado Quintela, a través do
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate na
Comisión 5ª.
O desmantelamento dos servizos de Atención Primaria no concello de Viveiro
véñense padecendo e denunciando dende hai moitos anos. O centro de saúde e o
PAC de Viveiro sofren dende hai moito tempo os 12 anos de recortes na sanidade
por parte do goberno popular na Xunta de Galicia.
O centro de saúde de Viveiro, como tantos outros da provincia de Lugo e do resto
de Galicia son o exemplo do ataque, que a Xunta de Galicia, fai cara á Atención
Primaria, base do sistema asistencial para construír unha sanidade próxima e de
calidade.
Como diciamos a situación de saturación e colapso que está a vivir o centro de
saúde de Viveiro non é nada novo, froito da COVID19, xa viña de vello, e eran e
son habituais as queixas dos seus usuarios e usuarias.
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Só poñer algúns exemplos da falla de médicos deste centro de saúde que
demostran que se trata dun problema estrutural e non puntual:
-

No verán do ano 2018, moitos dos pacientes da quenda de tarde quedaban
sen atender por faltas de médicos neste centro de saúde, xa que dos tres
médicos que traballan nesa quenda en moitas ocasións só había un.
Ademais na quenda da mañá, sen cubrir todo o verán dúas prazas de
médicos. O que amosa unha política irresponsable de non cubrir o persoal.

-

A finais de 2019 os pacientes denunciaban que tardaban semanas en
coñecer os resultados de probas e analíticas posto que, aínda que tiñan
citas concertadas, non había médicos substitutos e as mesmas citas eran
anuladas.

-

Ao longo de 2021 foron numerosas as ocasións en que dos 7 médicos da
quenda da mañá só había dous nesta quenda e outro para as urxencias. Ao
longo do verán, na quenda de tarde, que conta con tres médicos, houbo
días en que non había ningún persoal facultativo.

101057

Esta é a política do señor Feijóo para coa atención primaria; non cubrir baixas,
nin vacacións, nin excedencias, nin xubilacións. Dende hai moitos anos dende o
Concello de Viveiro, os profesionais sanitarios e os usuarios deste centro de
saúde levan denunciando a falta de medios humanos e materiais e pedindo que se
cubran estas baixas e se poñan os medios suficientes para ter unha atención
primaria de calidade que así o merecen os pacientes, pero tamén para ter unhas
condicións dignas para os seus profesionais xa que en moitos momentos teñen
que atender unha media diaria de 90 a 100 pacientes.
Agora, en plena sexta ola da covid-19, este centro atópase nunha situación
caótica. Na semana pasada chegaron a faltar 3 dos 7 médicos da quenda da mañá,
o que implicou entre outros problemas, a que se chegasen a aprazar moitísimas
citas e que como denunciou algún paciente en prensa .... “ O problema máis
gordo é que non te avisan, sábelo cando chegas ao centro de saúde despois de
desprazarte”. Ademais os usuarios están tardando ata 16 días para conseguir citas
médicas.
E o caso chegou ata un punto tan caótico que durante varios días este centro de
saúde chegou a contar só cun único médico, para atender a case 16.000 veciños e
veciñas.
Por iso, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a seguinte
proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a dotar de medios humanos e
materiais necesarios e suficientes ao centro de saúde de Viveiro, para que teña a
capacidade asistencial que ten asignada e recupere os servizos que foron
suprimidos ou mermados nos últimos tempos.
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Pazo do Parlamento, 17 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Patricia Otero Rodríguez na data 17/01/2022 18:03:15
Julio Torrado Quintela na data 17/01/2022 18:03:30
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a
iniciativa do deputado Xosé Luis Rivas Cruz e das deputadas Maria González
Albert e Carmen Aira Díaz, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Proposición non de lei para debate na Comisión 7ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 13 de setembro do pasado ano 2021, a Federación Rural Galega –
FRUGA, presentou solicitude de subvención acolléndose á Orde do 28 de xullo
de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás organizacións
profesionais agrarias e asociacións agrarias para realizar actividades de interese
agrario, convocadas para o ano 2021 (código de procedemento MR321A),
O pasado 23 de novembro o director xeral de Gandaría, Agricultura e
Industrias Agroalimentarias, por delegación do Conselleiro en virtude da orde de
17 de novembro de 2015 (DOG núm. 23 do 23 de novembro) ditou a resolución
de INADMISIÓN a esta entidade solicitante, por incumprir o artigo 3.2 das bases
reguladoras, que indica que son entidades beneficiarias as asociacións agrarias,
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con ámbito de actuación provincial ou autonómico, legalmente constituídas de
acordo coa Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de
asociación, con código de actividade “811 Agricultura, gandaría, silvicultura,
caza, pesca”, consonte o Real Decreto 945/2015, do 23 de outubro, polo que se
aproba o Regulamento do Rexistro Nacional de Asociacións.
1
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É preciso dicir que non é este o único caso de denegación polo motivo
aludido anteriormente.
Para que isto sexa comprensible o incumprimento a que aluden as citadas
resolucións é o feito de non estaren inscritas estas asociacións agrarias no
Registro Nacional de Asociaciones.
Nas Disposicións Xerais do Real Decreto 949/2015, de 23 de outubro,
polo que se aproba o Regulamento do chamado Registro Nacional de
Asociaciones, no seu preámbulo di :
“De esta manera, las asociaciones nacen al Derecho desde el mismo
momento del acuerdo fundacional adoptado por los promotores, adquiriendo
personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, y se dotan de sus propias reglas
de organización y funcionamiento a través de los correspondientes estatutos.
Se atribuye al Registro la competencia para la inscripción de las
asociaciones de ámbito estatal, de aquellas que no desarrollen principalmente sus
funciones en el ámbito territorial de una comunidad autónoma.”
É por tanto desde o mesmo regulamento do Registro Nacional de
Asociaciones que se recoñece que estas, sempre que teñan ámbito exclusivo
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nunha Comunidade Autónoma ou nunha provincia non teñen cabida neste
Rexistro.
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Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta
a seguinte proposición non de lei para debate na Comisión 7ª:
“O Parlamento de Galiza insta a Xunta a reconsiderar a resolución de
inadmisión as asociacións profesionais agrarias solicitantes de axudas para
realizar actividades de interese agrario, convocadas para o ano 2021, con
presenza

probada

no

asociacionismo

agrario

deste

País,

resolvendo

favorablemente as súas solicitudes.”

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

María del Carmen Aira Díaz na data 18/01/2022 10:38:41
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María González Albert na data 18/01/2022 10:38:47

Ana Pontón Mondelo na data 18/01/2022 10:38:56
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Iria Carreira Pazos, Montserrat Prado Cores e Olalla Rodil
Fernández, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 5ª, sobre a ausencia de
pediatría a tempo completo no CS de Galeras en Santiago de Compostela.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Atención Primaria no Servizo Galego de Saúde adoece dunha carencia
gravísima de profesionais en todas as categorías e que é común a todas as áreas
sanitarias. Aínda que esta situación é máis dramática no rural, os centros do urbanos
tampouco son alleos a esta problemática.
Esta falta de persoal é unha das causas da situación de sobrecarga que está a
sufrir este nivel asistencial, que se traduce en listas de agarda para ter acceso a unha cita
no centro de saúde así como en xornadas maratonianas para as profesionais. Ademais
provoca a non cobertura das prazas no caso de ausencias temporais (vacacións, IT),
mais tamén no caso de vacantes que fican descubertas despois de xubilacións ou
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traslados.
Unha das categorías que máis padece a situación é a das facultativas de
pediatría, e vimos asistindo a un proceso nos últimos anos no que múltiples núcleos do
rural fican sen asistencia pediátrica continuada, limitándose esta a unhas determinadas
horas durante o día, ou incluso, sen ter asistencia durante todos os días da semana.
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O centro de saúde de Galeras, na cidade de Santiago de Compostela, vén de
quedar nesta situación. Após a xubilación da profesional do centro, a reincorporación da
nova profesional faise nun horario parcial de xeito que esta pediatra presta asistencia en
Val do Dubra e no centro de Galeras diariamente. Isto, ademais de supor unhas
condicións laborais complicadas para a profesional, tamén implica unha diminución no
tempo de asistencia que se viña prestando no caso do CS Galeras, co aumento posterior
nas listas de espera para ter unha cita e unha menor accesibilidade para as crianzas e as
familias.

Ante a gravidade do exposto anteriormente, o Grupo Parlamentar do BNG
presenta a seguinte proposición non de lei para debate na Comisión 5ª:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a:
1º. Repoñer de inmediato o servizo de pediatría durante a xornada completa no
centro de saúde de Galeras en Santiago de Compostela.
2º. Realizar un Plan de Ordenación de Recursos Humanos no Sergas que
permita constatar as necesidades específicas de persoal que presenta cada área e que
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sirva como base para elaborar un plan de estabilización de emprego.”

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022

Asdo.: Iria Carreira Pazos
Montserrat Prado Cores
2
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Deputadas do G.P. do BNG
Olalla Rodil Fernández
Viceportavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Iria Carreira Pazos na data 18/01/2022 11:35:10

María Montserrat Prado Cores na data 18/01/2022 11:35:21
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Olalla Rodil Fernández na data 18/01/2022 11:35:34
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa da
deputada e deputados Noa Presas Bergantiños, Ramón Fernández Alfonzo e Daniel
Pérez López, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para debate na Comisión 3ª, relativa ao incremento dos
prezos, singularmente de alimentación e enerxía, e ao impacto da denominada “costa de
xaneiro” na economía e nos fogares galegos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O ano 2021 estivo marcado a nivel económico e social por un forte incremento
dos prezos, singularmente dos enerxéticos. Este fenómeno, no marco da crise
económica derivada da pandemia da covid-19 está a condicionar a vida dos galegos e
galegas e o desenvolvemento das actividades económicas.
Analizando os datos publicados no mes de xaneiro de 2022 polo Instituto Galego
de Estatística vemos como tivo lugar unha importante suba da inflación. O índice xeral
de Galiza correspondente ao mes de decembro de 2021 rexistrou un incremento do 1,0%
con respecto ao mes anterior, dúas décimas inferior á rexistrada no conxunto do Estado
(1,2%), a diferenza do acontecido no mes anterior. Porén, hai que sinalar como con
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respecto a decembro de 2020 os prezos rexistraron un aumento do 6,7%, dúas décimas
superior ao do conxunto do Estado español (6,5%).
Por outra banda, respecto da variación interanual da inflación subxacente (índice
xeral sen alimentos non elaborados nin produtos enerxéticos) foi dun 2,1%, tres décimas
superior á rexistrada en novembro (1,8%) e igual á rexistrada a nivel estatal (2,1%). En
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termos de taxa interanual, os grupos que máis positivamente repercuten na taxa, son os
seguintes: "Vivenda, auga, electricidade, gas e outros combustíbeis" (27,1%),
"Transporte" (10,8%) e "Alimentos e bebidas non alcohólicas" (4,8%) cunha suma de
5,9 puntos entre os tres grupos .Con respecto á variación interanual do mes anterior, os
grupos que máis sumaron foron “Vivenda, auga, electricidade, gas e outros
combustibles” e “Alimentos e bebidas non alcohólicas”, elementos todos eles cun gran
impacto na economía dos fogares. Estes dous grupos foron tamén os que máis
destacaron respecto das variacións intermensuais e interanuais xunto co de transporte.
A nivel territorial o IGE tamén informa dos índices da estrutura administrativa
coñecida como provincia. Con respecto ao mes de novembro de 2021, a taxa de
variación dos prezos moveuse entre o 0,9% de Lugo e o 1,1% de Ourense. Así mesmo,
en termos de variación interanual, as taxas movéronse entre o 6,4% de Lugo e o 7,1%
de Ourense e Pontevedra consolidando Ourense como o territorio cunha meirande
tendencia ao incremento.
É necesario engadir que todo isto acontece nun contexto de nova suba dos prezos
enerxéticos, moi condicionada pola evolución dos prezos de emisións e do gas, e pola
permanencia da crise dos colos de botella e de materias primas no ámbito industrial e
loxístico.
É necesario que a administración galega estea vixiante diante do incremento dos
prezos, singularmente de alimentación e enerxía, e do impacto da denominada “costa de
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xaneiro” na economía e nos fogares galegos.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate na Comisión 3ª:
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“O Parlamento Galego insta a Xunta de Galiza a constituír unha mesa de traballo
específica que conte cos axentes sociais, sindicais e institucionais do país para valorar e
impulsar medidas que atendan o impacto nos fogares galegos e na economía galega do
aumento dos prezos, singularmente no ámbito dos bens básicos e imprescindíbeis para
desenvolver unha vida digna, como son a alimentación ou a enerxía, de cara a
estabelecer medidas inmediatas e a longo prazo que permitan atender os ámbitos máis
vulnerábeis. Ditas propostas de medida remitiranse ao Parlamento Galego para o seu
debate e propostas de resolución.”

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022

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

Ana Pontón Mondelo na data 18/01/2022 11:52:42

Ramón Fernández Alfonzo na data 18/01/2022 11:52:47
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Daniel Pérez López na data 18/01/2022 11:52:56
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Noa Presas Bergantiños na data 18/01/2022 11:53:13
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu portavoz e por iniciativa dos
deputados e deputadas Diego Calvo Pouso, Carmen Pomar Tojo, Ramón Carballo
Páez, José Manuel Balseiro Orol, Marisol Díaz Mouteira, Begoña Freire Vázquez e
Rubén Lorenzo Gómez deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario
Popular, ao abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Proposición non de lei en comisión 2ª
Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos.
Exposición de Motivos:
Para Galicia, dada a súa situación xeográfica periférica en relación co resto do Estado,
a chegada do AVE a Ourense a finais do pasado ano supón un fito histórico que abre
un importante abano de posibilidades en todos os ámbitos, como o económico, o
turístico ou o social, entre outros.
Para que esas potencialidades se convertan en realidade e permitan aproveitar ao
máximo a alta velocidade ferroviaria é preciso que se cumpran unha serie de
condicións, entre elas e a prioritaria, que o AVE chegue non só a Ourense, senón ao
resto das cidades galegas.
Dada as particulares características da rede viaria interna de Galicia, con distintos
anchos de vía, para que o resto das cidades galegas, como Santiago, A Coruña,
Pontevedra ou Vigo, poidan dispoñer realmente de alta velocidade e desfrutar dos
tempos de viaxe comprometidos con Madrid, é preciso dispoñer do material rodante
axeitado, de ancho variable, os chamados trens AVRIL.
É preciso pois, que o Goberno de España dote, canto antes, a rede ferroviaria galega
dos trens AVRIL. Con todo, non temos certezas de cando vai ser isto posible, pois o
Ministerio non ten ofrecido concreción a este respecto.
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Polo exposto, dende o Grupo Parlamentario Popular consideramos necesario presentar
esta proposición non de lei para o seu debate en comisión:
“O Parlamento insta ao Goberno galego a requirir ao Goberno español que garanta os
tempos de viaxe do AVE comprometidos dotando a rede ferroviaria da Comunidade de
trens AVRIL; que concrete o cronograma para a chegada da alta velocidade ao
conxunto das cidades galegas; e informe de forma certeira de cando estarán
dispoñibles eses trens de rodadura desprazable, algo que, en todo caso, deberá ser no
prazo máis breve posible”
Parlamento de Galicia. Rúa Hórreo, 63 | 15701 Santiago de Compostela | Tel. 981 551 510
gp-pp@parlamentodegalicia.gal

@gppgalicia
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Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 18/01/2022 14:21:18
Diego Calvo Pouso na data 18/01/2022 14:21:33
Carmen María Pomar Tojo na data 18/01/2022 14:21:50
Ramón Carballo Páez na data 18/01/2022 14:22:04
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María Sol Díaz Mouteira na data 18/01/2022 14:22:17
José Manuel Balseiro Orol na data 18/01/2022 14:22:31
Freire Vázquez, María Begoña na data 18/01/2022 14:22:46
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Rubén Lorenzo Gómez na data 18/01/2022 14:23:20
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialista de Galicia, por iniciativa do seu
deputado Julio Torrado Quintela e das súas deputadas Patricia Otero
Rodríguez e Leticia Gallego Sanromán, a través do seu portavoz e ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte proposición non de lei en Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo.
Exposición de motivos
A investigación e o desenvolvemento do coñecemento sobre o mar e o
ecosistema mariño supón unha ferramenta imprescindible para o sector socioeconómico que depende da nosa pesca e marisqueo. Precisamos un coñecemento
de alta especialización sobre procesos biolóxicos, controis de calidade do
produto e das augas, avances sobre novos métodos de traballo e optimización
dos sistemas de funcionamento que hoxe en día utiliza o sector marítimo
pesqueiro de Galicia.
Para isto a rede de investigadores e grupos de investigación en Galicia ten un
capital humano fabuloso, cuxa calidade profesional está acreditada e recoñecida
non só unicamente a nivel galego ou español, senón a nivel internacional
situando a calidade da investigación galega entre as mellores do mundo. Así, os
centros de investigación sobre cuestións do eido marítimo son obxecto de visita
e aproveitamento doutros grupos e centros de coñecemento doutros países. Non
é menor destacar que moitos avances e progresos no contexto da Unión Europea
teñen unha aportación relevante e importante dos centros e grupos de
investigación situados en Galicia.
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Non en tanto, e a pesares deste nivel de excelencia, a investigación precisa estar
en constante avance para non ficar atrás. Nesta liña precisamos ser conscientes
de que a investigación non se fai soa, e que para situarse na vangarda precísase
dotar de fondos para poder desenvolver novas liñas, aumentar a capacidade de
traballo e poder ambicionar novos proxectos.
Na recente visita que o grupo de deputados/as da Comisión 8.ª do Parlamento de
Galicia realizou ao Intecmar, centro de referencia dentro da rede pública galega
de investigación sobre o sector do mar, dende o propio centro foi formulada a
idea de que unha maior dotación de persoal contribuiría a ter maiores
capacidades para seguir na excelencia do rendemento. Esta idea, absolutamente
lóxica, semella unha aportación de interese sobre a que o Parlamento de Galicia,
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
101074

e nomeadamente a Comisión 8.ª, pode manter unha posición política que esixa
un maior investimento en persoal investigador para este centro de coñecemento.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a aumentar a dotación
orzamentaria para elevar o volume de persoal investigador no centro Intecmar
durante o ano 2022, co compromiso de facelo mediante contratación estable que
manteña estas contratacións nos seguintes anos.

Pazo do Parlamento, 18 de xaneiro do 2022
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Patricia Otero Rodríguez
Leticia Gallego Sanromán
Deputado e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Luís Manuel Álvarez Martínez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 18/01/2022 16:25:45
Patricia Otero Rodríguez na data 18/01/2022 16:25:52
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María Leticia Gallego Sanromán na data 18/01/2022 16:26:03
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 18/01/2022 16:26:13
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e do seu deputado Noelia Otero Lago, Luís Manuel Álvarez
Martínez e Patricia Otero Rodríguez, a través do seu portavoz e ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte proposición non de lei en Comisión 2.ª, Ordenación Territorial,
Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos.
Exposición de motivos
A Delegación do Goberno vén de amosar por carta á conselleira de Vivenda,
Ánxeles Vázquez, a preocupación pola ausencia dos xestores de rehabilitación na
Comunidade unha vez publicada no DOG a primeira convocatoria de axudas
autonómicas financiadas cos fondos do Plan de Recuperación. Trátase do Plan de
Rehabilitación Enerxética en edificios situados en municipios do reto
demográfico, que conta con 3,8 millóns de euros dispoñibles ao que se deberán
sumar estes anos novas convocatorias e para as que o Goberno xa aprobou para
Galicia 230 millóns de euros.
Esta figura, que o Goberno de España creou é esencial para facilitar a xestión dos
fondos, impulsar a tramitación de axudas e evitar que as importantes contías
asignadas en materia de rehabilitación residencial e vivenda social dentro do Plan
de Recuperación, Transformación e Resiliencia queden sen executar.
Neste sentido, son moitos os concellos interesados en contar con esta figura para
a xestión das solicitudes e así poder axilizar os procedementos.
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A posta en funcionamento desta figura, servirá para que as persoas que son donas
dos inmobles coñezan as axudas dispoñibles, acelerar a tramitación e mesmo
favorecer a creación de emprego vinculado a estas subvencións.
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Ante a ausencia de información ao respecto e nun contexto de crise no que non se
pode tolerar que queden fondos se executar como aconteceu co último Plan de
Vivenda 2018-2020 dotado con 82 millóns dos cales case a metade quedaron sen
destino, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Regular e instaurar de inmediato a figura dos xestores de rehabilitación.
2. Implementar todos os instrumentos ao alcance para xestionar e gastar os
fondos de recuperación de transformación e resiliencia, que teñen o seu
maior compoñente na rehabilitación enerxética das vivendas.
3. Comprometerse a que desta vez, os fondos se executarán en tempo e forma.

Pazo do Parlamento, 18 de xaneiro do 2022
Asdo.: Noelia Otero Lago
Patricia Otero Rodríguez
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Luís Manuel Álvarez Martínez
Deputado – portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Noelia Otero Lago na data 18/01/2022 16:29:26
Patricia Otero Rodríguez na data 18/01/2022 16:29:36
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 18/01/2022 16:29:48
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Iria Carreira Pazos, Montserrat Prado Cores e Olalla Rodil
Fernández, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 5ª, sobre o conflito existente
no servizo de Otorrinolaringoloxía do Complexo Hospitalario Universitario de
Santiago.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nos últimos meses veuse poñendo de manifesto a existencia dun conflito no seo
do servizo de Otorrinolaringoloxía do CHUS entre a xefatura do servizo e o resto do
persoal facultativo. Deste xeito, as traballadoras do servizo denunciaron en diversas
ocasións un trato vexatorio e denigrante cara a elas por parte do xefe do servizo, ata
chegar nalgún caso a supor unha situación de acoso laboral. Tamén denuncian unha
mala execución das súas funcións directivas que se traduce nunha mala situación
organizativa. Isto trouxo consigo un reparto desigual da carga de traballo de forma
continuada tanto en consultas como tamén en quirófano, co prexuízo que supón para as
profesionais, pois ao non realizárense as rotacións debidas na actividade cirúrxica,
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atópanse en risco de perderen a capacitación para cirurxías complexas.
As denuncias remóntanse meses atrás, realizadas tanto de xeito formal como
verbalmente por diversas facultativas, mais en xuño de 2021 toman a decisión de remitir
un escrito á Xerente da EOXI de Santiago de Compostela para solicitar unha xuntanza
urxente na que se analicen as medidas a tomar. Non foi ata agosto cando a xerencia
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tomou a decisión de constituír unha comisión de análise que se entrevistou con todo o
persoal durante o outono, mais a día de hoxe aínda non se ten coñecemento de cales
foron as conclusións elaboradas por esta comisión.
Tal é o malestar entre o persoal do servizo pola persistencia desta situación e a
inoperancia da Xerencia de Santiago de Compostela que se atopan a día de hoxe cunha
convocatoria de folga indefinida en marcha para solicitar medidas urxentes á súa
situación.

Por todo o exposto anteriormente, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a
seguinte proposición non de lei para debate na Comisión 5ª:
“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a abordar de xeito inmediato o conflito
existente no servizo de Otorrinolaringoloxía do CHUS atendendo ás demandas feitas
polo persoal facultativo deste servizo.”

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022

Asdo.: Iria Carreira Pazos
CSV: BOPGDSPG-vaQQeUrBH-7
REXISTRO-E6L67TTwZ-2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Montserrat Prado Cores
Deputadas do G.P. do BNG
Olalla Rodil Fernández
Viceportavoz do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Iria Carreira Pazos na data 18/01/2022 16:41:38
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa do
deputado Iago Tabarés Pérez-Piñeiro e das deputadas Mercedes Queixas Zas e Noa
Presas Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 4ª, sobre a supresión
do apoio do Concello de Ourense aos premios “Vicente Risco de Creación Literaria” e
“Cidade de Ourense de Poesía”.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O goberno municipal do Concello de Ourense ven de “perpetrar” a enésima
acción contra a expresión e creación cultural na cidade de Ourense. Así, o máximo
representante do goberno local, formado polo Partido Popular e Democracia Orensana,
ven de decidir a “reformulación” dos premios literarios “Vicente Risco de Creación
Literaria” e “Cidade de Ourense de Poesía” orientándoo as sucesivas edicións á
escolares da cidade. Desnaturalizando o sentido dos históricos certames de creación
literaria, curiosamente en lingua galega o primeiro, en galego ou portugués o segundo.
O premio que homenaxea ao ilustre escritor e político ourensán que, contaba xa
con 22 edicións e cun éxito crecente de participación, estaba dirixido ao xénero
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narrativo, podendo presentarse tanto novelas, como relatos, como ensaios... en lingua
galega e sempre que se trate de traballos inéditos. A obra gañadora obtería un premio de
6.000 € e a publicación da obra, debendo ceder ao Concello o dereito de reprodución e
distribución da primeira edición da obra.
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O premio “Cidade de Ourense de Poesía” que na súa pasada 37ª edición contou
cunha participación de 56 obras – case duplicando a anterior- estaba dirixido a traballos
orixinais e inéditos presentados en lingua galega ou portuguesa, contando cunha
dotación para a gañadora dun premio de 6.000 € e a publicación do libro, reservándose
o Concello os dereitos de publicación en papel da primeira edición.
Xa que logo estamos ante certames de longa traxectoria e xa consolidados no
panorama galego e internacional ás que, como xa aconteceu con outras expresións
artísticas e culturais da cidade (MITEU, Outono Fotográfico, MITO, Festival
Internacional de música clásica “O Pórtico do Paraíso”, “Enclave de cámara”....) o
Concello de Ourense ven retirar o seu apoio e colaboración na súa estratexia de
persecución ás manifestacións culturais, preferentemente a aquelas que expresen e
divulguen a lingua e identidade propia de Galiza.

Ante esta nova agresión, seguramente a penúltima no momento de redactar esta
iniciativa, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non de lei para
debate na Comisión 4ª:
“O Parlamento insta a Xunta de Galiza á adopción de medidas de apoio que
permitan a continuidade da convocatoria dos premios literarios Vicente Risco de
Creación Literaria e Cidade de Ourense de Poesía do mesmo xeito e nas mesmas
CSV: BOPGDSPG-vaQQeUrBH-7
REXISTRO-2NxNbsIIV-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

condicións que como se viñan celebrando ate hoxe.”

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Mercedes Queixas Zas
Noa Presas Bergantiños
Deputado e deputadas do G.P. do BNG
Manuel Lourenzo Sobral
Viceportavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 18/01/2022 17:14:39

Mercedes Queixas Zas na data 18/01/2022 17:14:47

Noa Presas Bergantiños na data 18/01/2022 17:14:57
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 18/01/2022 17:15:05
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu portavoz e por iniciativa dos
deputados e deputadas Diego Calvo Pouso, Carmen Pomar Tojo, Ramón Carballo
Páez, José Manuel Balseiro Orol, Marisol Díaz Mouteira, Begoña Freire Vázquez e
Rubén Lorenzo Gómez deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario
Popular, ao abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Proposición non de lei en comisión 2ª
Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos.
Exposición de Motivos:
O pasado día 14 de xaneiro celebrouse en Ourense un foro sobre o AVE MadridOurense no que, baixo o título ‘Un camiño a Galicia: desafíos e oportunidades’, se
analizaron polo miúdo as potencialidades que para o turismo e para a competitividade
económica de Galicia suporá a chegada a esa cidade, o pasado 21 de decembro, da
alta velocidade ferroviaria.
No encontro, promovido pola Xunta de Galicia, tamén se abordaron os retos futuros e
identificáronse as infraestruturas prioritarias que aínda están pendentes para que o
AVE sexa tamén unha realidade no resto das cidades galegas.
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Unhas prioridades que pasan por dotar a Galicia de trens Avril de ancho variable, que
permitan que a alta velocidade ferroviaria chegue tamén a cidades como Santiago, A
Coruña, Pontevedra ou Vigo, cumprindo os tempos de viaxe comprometidos; pola
modernización da rede ferroviaria que permita achegar a alta velocidade a cidades
coma Lugo e Ferrol; ou por outras actuacións necesarias, como pode ser a adecuación
do ancho de vía na rede ferroviaria interior de Galicia, especialmente na liña entre
Ourense e Santiago.
A adecuación desta conexión ferroviaria entre Ourense e Santiago ao ancho
internacional permitiría, entre outras cuestións, minimizar a dependencia da nosa
Comunidade do material rodante singular como son os trens Avril de ancho
desprazable; faría máis atractiva a liña a novos operadores, o que permitiría ter unha
maior competencia, con máis frecuencias e menos custo dos billetes; e tamén
implicaría mellores tempos de conexión, o que beneficiaría a toda Galicia.
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Polo exposto, e tendo en conta que a adecuación ao ancho de vía internacional da liña
ferroviaria entre Ourense e Santiago é algo que avalan os expertos ferroviarios e que
esa liña xa se dispuxo con travesas polivalentes, o que simplifica o cambio a ancho
internacional, dende o Grupo Parlamentario Popular consideramos necesario presentar
esta proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
“O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a pedir ao Goberno español que
concrete a planificación que ten prevista para a adecuación dos anchos de vía
ferroviaria existentes no interior de Galicia, especialmente para adaptar a conexión
entre Ourense e Santiago ao ancho de vía internacional, tendo en conta os beneficios
que iso suporía en canto a maior competencia de operadores e para o conxunto de
Galicia”
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Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa
deputada e do seu deputado Leticia Gallego Sanromán e Martín Seco García, a
través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei en Comisión
6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
Exposición de motivos
Se algo evidencia esta crise da Covid-19 é a importancia de apostar pola
investigación e a innovación. A investigación e a innovación teñen a capacidade
para dar respostas aos grandes retos e aos problemas do mundo no que vivimos.
Galicia ten que apostar firmemente pola ciencia e innovación como valor
estratéxico e piar do benestar e do crecemento.
O último Informe de Innovación Rexional da Comisión Europea, correspondente
ao ano 2021. Galicia consegue subir 34 postos no ranking europeo. Se hai dous
anos ocupaba o posto número 190, agora é o posto 156 dun total de 240 rexións.
Non obstante, a pesar de que mellora nalgúns dos indicadores analizados, falla
nun clave: o gasto en I + D nos sectores público e privado, que non só empeora
en comparación con 2019 senón que está aínda lonxe da media europea.
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Galicia sitúase no grupo de rexións de innovación moderada, pero no nivel baixo.
A súa cualificación mellorou 16 puntos en dous anos ata o 78,9, sendo a media
europea de 100. Se se compara co resto de España, ocupa o oitavo posto no
ranking, moi por detrás das rexións clasificadas na categoría "forte". Como o País
Vasco ou Madrid, polo que parece claro que temos marxe de mellora para situar a
Galicia como referente.
A Xunta de Galicia ten que reforzar as políticas públicas de transferencia de
coñecemento e innovación empresarial, con especial atención ás pemes. A
existencia de tres universidades e seis centros tecnolóxicos parece un bo punto de
partida para que as empresas galegas se beneficien dos resultados da súa
investigación, mediante acordos de transferencia de tecnoloxía e proxectos de
colaboración. Aínda que nos últimos anos se favoreceron estas relacións públicoprivadas, o certo é que aínda estamos moi lonxe de alcanzar niveis que nos sitúen
como referentes.

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
101087

Só unha parte moi pequena do coñecemento xerado nas universidades e centros
tecnolóxicos pasa a formar parte das empresas.
O Executivo autonómico ten que apostar por un modelo que priorice a I+D+i e
máis nestes momentos onde a economía vai depender da innovación e da
investigación.
O pasado 1 de xuño o Goberno do Sr. Feijoó anunciaba poñer en marcha un
programa de impulso á innovación nas pemes cun orzamento de 12 millóns para
beneficiar a 15.000 pemes da nosa comunidade. Este orzamento non é suficiente
para darlle pulo á innovación nas pemes. O grupo parlamentario demandamos
que se faga un investimento serio e rigoroso en innovación por parte da Xunta de
Galicia.
A inversión en innovación das empresas galegas acadou 722 millóns de euros en
2020, en 2019 a partida superou os 760 millóns de euros. A diferencia está no
número de empresas que innovaron. Fai dous anos foron 1556 e no 2020 as
empresas innovadoras foron 1296, o que supón un descenso do 27 %, segundo a
Enquisa de Innovación de empresas que publicou en decembro do ano pasado o
INE.
A evolución do gasto total en innovación encaixa con comportamento dunha das
súas patas, a I+D interna, segundo o estudio publicado polo Instituto Galego de
Estatística o 30 de decembro de 2021. Foron 299 millóns en 2020, fronte ós 307
millóns de 2019. O 43 % da inversión ven do 7 % das empresas con máis de 250
persoas traballadoras. As empresas con actividades de I+D de menos de 50
empregados descenderon un 35 % desde 2008 e un 21 % as empresas que teñen
entre 50 e 249 persoas asalariadas.
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O gasto en innovación concéntrase casa vez máis nas grandes empresas en
Galicia. A inversión aguantou no 2020, pero os negocios que renovaron produtos
e procesos baixaron un 27 %. O 43 % da I+D ven de 42 compañías con máis de
250 persoas empregadas.
Na actualidade as pequenas e medias empresas deben camiñar da man da
innovación para poder competir e o deber da Administración autonómica é axudar
a que este obxectivo sexa unha realidade.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Incrementar o orzamento do programa para impulsar a innovación nas
pemes da nosa comunidade.
2. Reforzar as políticas públicas de transferencia de coñecemento e
innovación empresarial, con especial atención ás pemes. Contando para
elo, coas tres universidades galegas e os seis centros tecnolóxicos, para que
as empresas galegas se beneficien dos resultados da súa investigación,
mediante acordos de transferencia de tecnoloxía e proxectos de
colaboración.

Pazo do Parlamento, 18 de xaneiro do 2022
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Martín Seco García
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Luís Manuel Álvarez Martínez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 18/01/2022 18:08:24
Martín Seco García na data 18/01/2022 18:08:30
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 18/01/2022 18:08:40
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Noa Presas Bergantiños e Olalla Rodil Fernández e dos deputados
Ramón Fernández Alfonzo e Daniel Pérez López, ao abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate
na Comisión 3ª, sobre as medidas que debe impulsar a Xunta de Galiza para garantir o
dereito do acceso á enerxía da poboación, a atención da mal chamada “pobreza
enerxética” e as reservas orzamentarias que debe acometer.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O acceso á enerxía, singularmente para o mantemento do fogar a unha
temperatura adecuada, é un elemento de vital importancia para a vida das persoas e
afecta á súa saúde, benestar e dignidade. Polo tanto, a consolidación da pobreza e o
avance da equivocamente denominada pobreza enerxética, agudizada pola pandemia da
covid-19 e polo incremento dos prezos enerxéticos, da electricidade ao gas pasando
polo butano, é un grave problema en Galiza.
Por exemplo, podemos lembrar como no mes de outubro de 2021 a Rede Galega
Contra a Pobreza facía público o seu informe anual respecto de 2020 e sinalaba como
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que 694.367 persoas, o 25,7% da poboación galega, estaba en risco de pobreza ou
exclusión social (AROPE) no 2020, 38.389 máis que o ano anterior. Entre outros
elementos sinalábase como o aumento das persoas en Privación Material Severa se
explica tanto pola gravidade do impacto do COVID-19, que comeza a reflectirse nos
datos, como polo crecemento dos gastos relacionados coa vivenda.
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Este informe xa sinalaba como aumentara a porcentaxe de persoas que non
poden manter a vivenda cunha temperatura axeitada aumentou tamén dende o 6% ata o
9,6%. O IGE sinala nos seus datos máis recentes, respecto do ano 2020, que 44.442
fogares galegos atópanse con carencia material severa. Esta incidencia calcúlase, entre
outros parámetros, tendo en conta aqueles que non pode permitirse manter a vivenda
cunha temperatura adecuada.
Segundo os datos da propia Xunta de Galiza, en 2021 as súas axudas
complementarias do bono social estatal chegaron a 5.278 familias, que non sería nin o
12% dos fogares en carencia material severa, o que amosa as limitacións deste
mecanismo e do propio bono social estatal.
É necesario sinalar que se ben as dificultades no acceso á enerxía estaban
consolidadas no noso país, froito do modelo económico e do modelo enerxético, a
situación agrávase non só pola crise derivada da covid-19 senón tamén pola agudización
da inflación e o encarecemento dos custos de vida, no ámbito enerxético mais tamén
noutros elementais para o día a día das persoas como é o da alimentación.
Entre outros indicadores preocupantes salientan as informacións públicas das
compañías fornecedoras de gas e de luz, e tamén de auga, respecto dos adiamentos de
facturas de consumidores particulares e empresas e a falta de medidas efectivas por
parte do goberno central, instalado no conformismo diante do aumento constante do
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prezo da enerxía.
Neste contexto de incremento da pobreza e de encarecemento da enerxía, que fai
que isto sexa un problema para moitos fogares aínda que a súa situación económica non
fose xa de exclusión social, cómpre ter unha previsión ambiciosa por parte das
administracións públicas para enfrontar a pobreza denominada pobreza enerxética, que
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non deixa de ser unha manifestación máis das consecuencias lesivas dun modelo
económico que non promove a redistribución da riqueza nin o acceso aos elementais
servizos precisos para unha vida digna.
Moitas persoas e familias non poden pagar as facturas do subministro
enerxético, eléctrico e de gas, especialmente durante os meses de inverno nos que, polas
condicións climatolóxicas, o seu consumo é imprescindíbel.
Este é un profundo problema social, e tamén sanitario, pois ten un impacto
cientificamente demostrado na saúde da poboación no incremento de afeccións
respiratorias, a gripe ou a pneumonía e o incremento no risco de enfermidades
circulatorias ou o agravamento e incremento de problemas crónicos como a diabetes.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate na Comisión 3ª:
“O Parlamento Galego acorda instar a Xunta de Galiza a:
1. Demandar do goberno central a regulación por lei de forma permanente do
impedimento do corte dos subministros básicos de luz, auga e gas.
2. Realizar as modificacións oportunas para estender as persoas potencialmente

CSV: BOPGDSPG-vaQQeUrBH-7
REXISTRO-NNvBZP5Vr-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

beneficiarias do bono social eléctrico e térmico de Galiza máis alá das persoas usuarias
do bono social do Estado tendo en conta as características sociais, habitacionais e
climáticas do noso país e co obxectivo de incrementar o público albo.
3. Impulsar medidas para a socialización destes recursos e para a súa áxil
xestión, garantindo formas presenciais para aquelas persoas con dificultades para
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realizalo virtualmente e a dificultade de mobilidade para moitas poboacións rurais do
noso país, e garantindo a inclusión dun teléfono de información que sexa gratuíto.
4. Realizar, no prazo máximo dun mes, un estudo pormenorizado do impacto
social, sanitario e económico nos fogares galegos da asunción dos subministros básicos
de electricidade, auga e gas, de cara a diagnosticar adecuadamente a situación galega e
poder arbitrar medidas ambiciosas ao respecto.
5. Comprometer unha reserva orzamentaria para prever cando menos triplicar a
contía prevista para a atención do acceso á enerxía.”

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 19/01/2022 11:22:08
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Ramón Fernández Alfonzo na data 19/01/2022 11:22:21

Daniel Pérez López na data 19/01/2022 11:22:30
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Olalla Rodil Fernández na data 19/01/2022 11:22:41
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa da
deputada Rosana Pérez Fernández e do deputado Luis Bará Torres, ao abeiro do
disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para
debate na Comisión 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
O pasado 10 de decembro, este Grupo Parlamentar interpelaba ao vicepresidente
segundo e conselleiro de Economía, Empresa e Innovación sobre a normativa mineira e,
nomeadamente, sobre o cumprimento da mesma no caso das instalacións de San Finx,
en Lousame.
Os argumentos principais que expoñiamos naquela sesión plenaria eran dous:
-

A necesidade de que a Xunta de Galiza leve a cabo as probas necesarias que

certifiquen o cumprimento do proceso de depuración dos metais pesados antes de
calquera autorización de vertidos residuais industriais procedentes da explotación
mineira.
-

A necesidade da presentación dun proxecto de impacto ambiental, que os
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propios informes técnicos da Xunta de Galiza consideran que ten que estar aprobado
antes de continuar con calquera actividade.
Posteriormente, o 21 de decembro, debateuse en sesión plenaria a moción deste
Grupo, consecuencia daquela interpelación, e na que se propoñía, en todos e cada un
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dos seus catro puntos, requirir á empresa Tungsten San Finx, S. L. os estudos de
impacto ambiental para as distintas actuacións que pretende levar a cabo.
O Partido Popular votou en contra e a moción -que solicitaba o mesmo que
veñen esixindo os distintos informes técnicos da Consellaría e de Augas de Galizafinalmente non prosperou.
Sorprendentemente, un mes despois do debate da interpelación, a propia páxina
web da Xunta de Galiza fai pública unha reunión que o vicepresidente segundo e as
conselleiras de Mar e de Infraestruturas mantiveron cos representantes municipais
dalgúns concellos da comarca de Muros e Noia, e alí si, recoñécese por parte do
vicepresidente o que non se recoñeceu no Parlamento, a necesidade dunha avaliación
ambiental para que se poda retomar a actividade mineira en San Finx.
Unha reunión que tiña lugar días despois de que transcendera publicamente que
a mina de San Finx fora vendida por Sacyr ao grupo australiano Rafaella Resources e da
que a Xunta asegura non ter coñecemento formal.
Descoñecemos a que se debe ese cambio de opinión a respecto da necesidade da
avaliación ambiental pero do que non nos cabe dúbida e de que nalgún dos dous
momentos, ou no debate parlamentar ou na reunión cos concellos do pasado día 12 de
xaneiro, non se dixo a verdade por parte do vicepresidente segundo.
Tamén resulta verdadeiramente curioso e inexplicábel que se a Xunta de Galiza
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admite agora a necesidade dun estudo de impacto ambiental, acabe de vir de poñer a
exposición pública, no mes de novembro pasado, os proxectos de solicitude de Tungsten
San Finx, S. L. Lousame de autorización para o vertido ao río Pesqueira de augas
residuais industriais procedentes da mina e de adecuación do leito no Rego Rabaceiros
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para a retirada dos sedimentos acumulados no dominio público hidráulico na contorna
das presas de San Fins, ambos os dous sen avaliación de impacto ambiental.
Por outra banda, na mesma nota da reunión mencionada recóllese que “o último
paso adoptado foi iniciar a tramitación da autorización dunha nova instalación
depuradora ... baseándose nos resultados obtidos nos ensaios efectuados na proba piloto
e evitando calquera tipo de afección á ría”.
A este respecto, queremos supoñer que tamén se puxo en coñecemento dos
alcaldes da comarca de Muros e Noia o que recolle o informe da Área de Calidade de
Augas de Galiza, do 20 de abril de 2021, sobre a proba piloto, e que sinala que “non
garante que o tratado da auga baleirada directamente da mina ou nunha fase de
explotación obtivese o mesmo resultado” e conclúe que “as condicións propostas polo
solicitante non permiten garantir o cumprimento dos obxectivos medioambientais e
normas de calidade ambiental no medio receptor”. Descoñecemos se estas conclusións
sobre os deficientes resultados da proba piloto foron trasladadas aos alcaldes dos
concellos da comarca de Muros e Noia.
E por último, segundo a mesma nota, o vicepresidente económico confirmou aos
representantes municipais que, no caso de se producir realmente un cambio de
titularidade das instalacións de San Finx, “será necesario comprobar a solvencia técnica
e financeira da nova empresa ...”.
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Ao noso entender, a posibilidade de calquera actividade económica e a creación
de novos postos de traballo no noso país, non é negativa nin é perxudicial per se, pero a
Administración debe en todo momento velar polo estrito cumprimento da lei e das
normativas vixentes. Neste caso, pois, a tramitación de permisos de explotación debe ter
todas as garantías legais e os avais necesarios para asumir as potenciais consecuencias
que calquera evento accidental ou intencional poida provocar na contorna e,
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nomeadamente, na ría de Muros e Noia e na súa actividade pesqueira e marisqueira
como principal fonte de traballo de toda a comarca.
Problemas como o estado das presas de residuos mineiros, unha posíbel xestión
inadecuada dos residuos que conteñen, o baleirado das plantas inundadas da mina, ou
mesmo o abandono da explotación sen un plan de peche que asuma o conxunto de
problemas ambientais da explotación deberían ser factores fundamentais a valorar co
obxecto de non recaeren as súas consecuencias nin sobre outras actividades ou sectores
nin sobre o erario público , ou produciren unha afectación irreparábel na contorna e na
ría de Muros e Noia.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate na Comisión 2ª:
“O Parlamento de Galiza insta ao goberno da Xunta de Galiza a:
- Levar a cabo a preceptiva, e agora recoñecida publicamente polo Goberno
galego, avaliación de impacto ambiental do conxunto da actividade extractiva de San
Finx, no concello de Lousame e, mentres non exista, non conceder ningún tipo de
autorización á empresa concesionaria.
- Non autorizar ningunha instalación depuradora de vertidos ata que non se
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realicen novas probas que certifiquen que o proceso cumpre cos parámetros ambientais
de depuración dos metais pesados.
- Esixir, no caso de confirmarse un cambio de titularidade das instalacións de
San Fins, as garantías económicas suficientes para facer fronte á restauración das zonas
afectadas pola actividade mineira, en particular das presas de residuos, ás potenciais
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indemnizacións multimillonarias polo peche eventual dos bancos marisqueiros e a
calquera outro suceso que puidese derivar en graves consecuencias medioambientais e
nunha carga para o erario público.

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

Asdo.: Rosana Pérez Fernández
Deputada do G.P. do BNG
Luis Bará Torres
Portavoz s. do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 19/01/2022 12:36:48
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Rosana Pérez Fernández na data 19/01/2022 12:36:51
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
dos deputados Xosé Luis Rivas Cruz e Iago Tabarés Pérez-Piñeiro e das deputadas
Maria González Albert e Carmen Aira Díaz, ao abeiro do disposto no Regulamento
da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para debate na Comisión 7ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Os niveis altos de nitratos nas augas, tanto continentais coma mariñas, estimulan
o crecemento excesivo de algas que abafan outras formas de vida matando lagoas e ríos.
A este proceso chámaselle eutrofización. Así mesmo, aínda que semelle un paradoxo, o
exceso de nutrintes nos solos chega a facelos improdutivos.
Hai xa varios anos que na comarca da Limia saltaban as alarmas sobre os
excesos de xurros, estercos e outros fertilizantes de procedencia gandeira, sobre as súas
terras. Foron grupos ecoloxistas os que comezaron a batalla pública cansos da desidia e
complicidade do goberno galego e da excesiva prudencia de case todo o resto da
sociedade.
Si, prudencia excesiva para non mancar certos sectores produtivos de gandaría
intensiva, sen terra, nunha provincia que se caracteriza polo seu acusado declive
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demográfico, abandono da actividade agrogandeira e un sálvese quen poida que pon en
perigo a precaria economía existente.
A intensividade e excesivo número das explotacións porcinas, avícolas e en
menor medida as cunículas, con escasa terra, e sen ningún outro medio que poida
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xestionar convenientemente os seus xurros e estercos converte a súa discutible
rendibilidade económica nunha carga que ameaza toda a outra actividade agrícola e
gandeira dunha comarca senlleira pola riqueza e calidade dos seus produtos.
A eutrofización manifesta do encoro das Conchas, e as sucesivas e reiteradas
denuncias, feitas xa inquedanza social, do Movemento Ecoloxista da Limia converten o
que todo o mundo vía, pero gardaba silencio, nun claro enfrontamento e nun conflito de
intereses con denuncias, ameazas e demais.
E esta situación chega a este Parlamento da man da oposición obrigando ó
goberno galego a recoñecer que hai na Limia un problema e que non se pode seguir
ollando para outro lado. Logo de reiteradas resistencias e acusacións de catastrofismo, o
goberno galego e o partido que o sustenta comezan a recoñecer a existencia do
problema e manobrar politicamente para eludi-la responsabilidade no proceso de
xeración e na dimensión do mesmo.
E así o 4 de outubro de 2019, nesta Comisión 7ª, é o mesmo PP quen pregunta
pola situación e medidas adoptadas e, en resposta, o Director Xeral de Agricultura,
Gandaría... ofrece todo un abano de futuras medidas que a día de hoxe quedaron en
pasado.
Van máis de 4 anos de todo isto e nada sabemos do Anteproxecto de Lei
Reguladora do Sistema Integrado para a Xestión das Dexeccións Gandeiras de Galicia,

CSV: BOPGDSPG-vaQQeUrBH-7
REXISTRO-PaPZC4umI-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

nada do Plan Estratéxico do Sector Agrario da Limia, nada do prometido Plan de
Formación, nada da posta en funcionamento da Planta de Sarreaus... nada sabemos de
nada. Todo fume.
Anos perdidos en sacudir responsabilidades, salvar eleccións con enganos e
sobre todo deixar que o problema de contaminación e desprestixio dos produtos desta
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comarca e doutras que están en situación semellante, medre e se enquiste facendo cada
vez máis difícil a súa solución.
Porque o modelo produtivo potenciou a gandería intensiva (porcino e avícola)
provocando a perda de explotacións de vacún e ovino-caprino en extensivo.
Porque non se controlou nunca a contaminación difusa das augas por nitratos e
fosfatos debido á falta de xestión dos subprodutos das explotacións gandeiras.
Porque non hai capacidade de xestión dos subprodutos gandeiros debido ó seu
excesivo volume.
Porque non se estableceu unha necesaria moratoria en canto a instalación e/ou
ampliación de novas explotacións gandeiras intensivas.
Porque se negou sempre desde o goberno galego a existencia deste problema.
Porque se trata dun modelo de explotación vinculado basicamente a unha única
cooperativa dependente da mesma en tódalas fases (produción, transformación e
comercialización).
Porque no canto de utilizar estes fertilizantes orgánicos na agricultura óptase
polos fertilizantes de síntese.
Porque resulta un auténtico despropósito que nunha provincia con máis de
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100.000 has. agrícolas abandonadas e con necesidades de fertilizantes teñamos un
problema de eutrofización no Limia debido ó desleixo e falta de planificación de moitos
anos de goberno do PP de caciqueo e deterioro da actividade agrogandeira.
Porque neste desaguisado está a cobiza e curta visión dun sector dominado por
intereses económicos e políticos.
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Despois de constatar o incumprimento das normativas europeas e logo dun
longo proceso de requirimentos, a Comisión comunicou o 2 de decembro pasado a súa
decisión de levar ó Estado español diante do Tribunal de Xustiza da Unión Europea por
non ter tomado medidas abondo contra da contaminación por nitratos.
Esta é, pois, a última hora onde se constata unha seria ameaza sobre a Limia e
posiblemente outras zonas deste noso País na posibilidade de ser/seren declaradas zonas
vulnerables.
Galicia, que se mantiña coma unha das poucas rexións europeas sen zonas de
vulnerabilidade, debido á desidia, indolencia e políticas erradas e permisivas, pasa a
estar baixo sospeita de malas prácticas agrícolas e gandeiras en zonas do seu territorio.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate na Comisión 7ª:
“O Parlamento de Galiza insta a Xunta a:
-Deseñar e orzamentar un Plan de Urxencia de recuperación das augas e das
terras de cultivo da comarca da Limia e doutras que se atopen en semellante situación.
-Establecer de inmediato unha moratoria de novas explotacións gandeiras
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intensivas de porcino así coma a ampliación das existentes.
-Deseñar proxectos de compostaxe na xestión dos xurros e galiñazas para o seu
aproveitamento coma fertilizantes que substitúan ós abonos de síntese alí onde exista un
excesivo número de explotacións gandeiras intensivas coma medidas urxentes e
necesarias no obrigado control da contaminación de augas e solos.
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OFICINA PARLAMENTAR

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

-Deseñar un amplo Plan de formación nas boas prácticas agrogandeiras
orientadas a reforza-las excelencias dos nosos produtos e no necesario estímulo da
transformación dos mesmos.
-Establecer un programa de apoio á Gandería Extensiva na comarca,
fundamentalmente vacún de carne, ovino e cabrún, para a recuperación de 10.000 ha en
5 anos.”

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Maria González Albert
Carmen Aira Díaz
Deputados e deputadas do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Ana Pontón Mondelo na data 19/01/2022 13:28:30

Xosé Luis Rivas Cruz na data 19/01/2022 13:28:39
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Parlamento de Galiza
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Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 19/01/2022 13:28:53

María González Albert na data 19/01/2022 13:29:06

CSV: BOPGDSPG-vaQQeUrBH-7
REXISTRO-PaPZC4umI-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

María del Carmen Aira Díaz na data 19/01/2022 13:29:20
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa deputada,
e do seu deputado, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Juan Carlos Francisco
Rivera, a través do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de
lei para o seu debate na Comisión 3ª.
A Organización Mundial da Saúde declarou o 11 de marzo a pandemia mundial
provocada pola covid-19 o que supuxo que o 14 de marzo o presidente do
Goberno, Pedro Sánchez, decretase o estado de alarma adoptando medidas
inmediatas para frear a propagación do virus, o que supuxo a paralización ata o
mes de xuño de practicamente toda a actividade económica e a partir dese
momento con aperturas intermitentes para determinadas actividades en función
da incidencia da pandemia, engadindo, polo tanto, á crise sanitaria unha crise
económica e social sen precedentes.
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As medidas de confinamento, a paralización da actividade produtiva, as
restricións á mobilidade e o distanciamento social obrigaron aos gobernos a
adoptar unha serie de medidas para protexer a saúde das persoas, conter a
progresión da enfermidade e reforzar o sistema de saúde pública e, ao mesmo
tempo, poñer en funcionamento un plan de choque de medidas económicas e de
atención ás persoas máis vulnerables.
O Goberno de España estableceu inicialmente un potente plan económico
estimado nuns 200.000 millóns de euros para protexer ás empresas, protexer ás
persoas traballadoras autónomas, que por primeira vez ante unha crise teñen
cobertura do Goberno de España ante a paralización da súa actividade ou pola
diminución dos seus ingresos; e protexer aos traballadores e traballadoras, a
través dos ERTE, evitando a destrución masiva de empregos, implantando o
teletraballo, establecendo o permiso retribuído recuperable, a mellora da
protección dos fixos descontinuos e das persoas traballadoras con contrato
temporal, así como a implementación de medidas para as empregadas do fogar.
Ao mesmo tempo, o Goberno de España tamén estableceu unha serie de medidas
para protexer ás persoas máis vulnerables, mediante a aprobación, entre outras
medidas, do Ingreso mínimo vital ou o incremento do salario mínimo
interprofesional.
O apoio económico do Goberno de Pedro Sánchez a Galicia para paliar os
efectos da pandemia tradúcese nunha serie de achegas económicas transferidas á

101106

Xunta de Galicia, unha primeira de 735 millóns de euros en 2021 Fondo Covid19 para atender os efectos da pandemia na educación, na sanidade e para
compensar a mingua de ingresos das arcas autonómicas; 272 millóns de euros de
Fondos FEDER que o Estado negociou ante a UE para que se puidesen destinar a
gastos sanitarios extraordinarios; 353 millóns de euros de fondos REACT-UE
correspondentes a 2021; 17 millóns de euros do Fondo Social Extraordinario para
minimizar o impacto social da pandemia; 828 millóns de euros do Fondo
extraordinario aprobado en Xullo de 2021 no Consello de Política Fiscal e
Financeira ou os 234,5 millóns de euros para conceder axudas directas a
autónomos e empresas afectados pola crise derivada da covid-19.
Recursos que forman parte dun paquete de axudas europeo máis amplo, que
deberan destinarse a reforzar a educación, a sanidade e os servizos sociais, así
como para apoiar ás Pemes e os autónomos.
Durante estes 21 meses varias actividades foron as máis prexudicadas por
afectarlles directamente as necesarias medidas aplicadas para poder evitar a
propagación do virus: comercio, turismo, hostalería, ocio, cultura, afectando
fundamentalmente a persoas traballadoras autónomas, Pemes e micropemes coa
consecuente rebaixa na facturación de moitas destas empresas ou o peche
dalgunhas.
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Ante esta situación, inicialmente o Goberno do Estado despregou diferentes
paquetes de medidas proporcionándolles liquidez a través de créditos con aval
público, moratorias nas súas principais débedas fiscais, de devolución de créditos
e de pagamento de cotizacións ou accións para reducir os seus custos fixos e
variables, mediante axudas directas para o pagamento de salarios e as cotizacións
sociais dos seus traballadores; diversas medidas de alivio no pagamento dos
alugueiros; proporcionoulles ingresos mediante unha prestación extraordinaria
para as persoas traballadoras autónomas e transferencias de recursos ás CC.AA
para que puidesen proporcionar axudas directas ás empresas máis afectadas polas
decisións sanitarias tomadas no seu ámbito territorial.
Xa que logo, ante a realidade e a necesidade de que estas empresas e
traballadores e traballadoras autónomas recibisen axudas directa, o 13 de marzo
deste ano o Goberno de Pedro Sánchez publicou no Boletín Oficial do Estado o
RDL 5/2021 de medidas extraordinarias de apoio á solvencia empresarial en
resposta á pandemia da covid-19, que prevé unha liña de axudas directas e
finalistas, na que os beneficiarios son as persoas traballadoras autónomas e
empresas cunha caída do volume de operacións mínimo dun 30 % en 2020
respecto de 2019 e que a súa actividade estivese incluída nalgún dos códigos de
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clasificación nacional de actividades económicas (CNAE) previstos no Anexo I
do RDL, podendo destinarse a satisfacer débeda e os pagos a provedores,
acredores financeiros e non financeiros e costes fixos, sempre e cando se
houbesen devindicado entre o 1 de marzo e o 31 de maio de 2021 e se orixinasen
por contratos anteriores ao 13 de marzo de 2021, asumindo as CC.AA a
tramitación e a xestión destes fondos.
O Real decreto-Lei prevé que se efectúen as correspondentes transferencias a
cada ente territorial con cargo a dous créditos extraordinarios, un de 5.000 M€
con destino ás CC.AA, excluídas Baleares e Canarias, e as Cidades de Ceuta e
Melilla; e o segundo, dotado con 2.000 millóns de euros, para os dous
arquipélagos, que tiveron un maior impacto económico debido á pandemia, pola
súa maior dependencia do sector turístico.
Posteriormente, o Estado a través do RDL 6/2021 modificou o RDL anterior
habilitando ás CC.AA para que puidesen conceder axudas a outras persoas
traballadoras autónomas, profesionais e empresas particularmente afectadas no
seu ámbito territorial.
E na Orden HAC/283/2021, do 25 de marzo de 2021 concrétanse os aspectos
necesarios para a distribución definitiva dos 5.000 M€ entre as comunidades
autónomas e as cidades de Ceuta e Melilla, dos recursos da Liña COVID de
axudas directas a autónomos e empresas prevista no Título I do Real decreto-lei
5/2021 que a partires dos indicadores e os cálculos establecidos para o reparto do
fondo, a Galicia correspondéronlle 234.470.880 € para axudas directas a Pemes e
a autónomos, Fondo que foi transferido polo Goberno do Estado á Xunta de
Galicia na súa totalidade.
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Con esta base legal, a Xunta de Galicia publicou a Orde do 9 de xuño de 2021
pola que se establecen as bases reguladoras do III Plan de rescate das persoas
traballadoras autónomas, profesionais e empresas particularmente afectadas pola
crise da covid-19 mediante axudas directas para o apoio á solvencia e redución
do endebedamento do sector privado co prazo de presentación dun mes dende o
14 de xuño ata o 14 de xullo.
A dita orde foi modificada pola Orde do 12 de xullo e publicada no DOG o 13 de
xullo, pola que se amplían as actividades incluídas no Anexo I do RDL e
amplíase tamén o prazo de presentación de solicitudes ata o 30 de setembro de
2021
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Carecendo de datos de resolución e concesión das achegas do III Plan, pero
entendendo que o resultado foi moi cativo, a Xunta de Galicia publicou o 28 de
outubro unha nova Orde pola que establece as bases reguladoras do IV Plan de
rescate das persoas traballadoras autónomas, profesionais e empresas
particularmente afectadas pola crise da covid-19, cun orzamento de 134.470.880
€, é dicir, máis do 57 % do total do fondo recibido, cun prazo de presentación de
solicitudes ata o 29 de novembro de 2021.
A finais do exercicio 2021, a Unión de profesionais e traballadores autónomos
(UPTA) alertaba de que as comunidades autónomas terían que devolver unha boa
parte destes fondos que non foron executados, sendo no caso de Galicia a
cantidade de case 140 millóns de euros, é dicir, o 60 % do fondo achegado.
Ante a evidente falla de execución dos fondos por parte dalgunhas comunidades
autónomas, entre as que se encontra Galicia, cun 57 % do fondo sen executar, e
co gallo de que non se perdan os fondos e que cheguen aos beneficiarios aos que
van destinados, o Estado publicou un novo RDL 27/2021 prorrogando a entrega
dos fondos non executados antes do 30 de xuño de 2022.
Por iso, o Grupo Parlamentario Socialistas, presenta a seguinte proposición non
de lei:
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia para que:
1º) Estableza inmediatamente unha mesa de negociación na que estean
representadas as persoas traballadoras autónomas, os sindicatos, profesionais e
empresas afectadas pola covid-19 para arbitrar as medidas que sexan necesarias
co fin de acadar que a totalidade dos fondos de achega estatal a través dos
diversos plans de rescate se executen na súa totalidade.
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2º) Se elabore un informe no que se debulle a totalidade dos fondos recibidos
pola Xunta de Galicia do Estado, os fondos propios achegados pola Xunta de
Galicia e a súa execución total nos exercicios 2020 e 2021 para atender ás
persoas traballadoras autónomas, pemes e micropemes afectadas polas medidas
adoitadas para evitar a propagación do virus da covid-19.

Pazo do Parlamento, 19 de xaneiro de 2022
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Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 19/01/2022 13:17:49
Juan Carlos Francisco Rivera na data 19/01/2022 13:18:03
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 19/01/2022 13:18:18
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e do seu deputado, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Leticia Gallego
Sanromán e Juan Carlos Francisco Rivera, a través do portavoz e ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a
seguinte proposición non de lei para o seu debate na Comisión 6ª.
A Organización Mundial da Saúde declarou o 11 de marzo a pandemia mundial
provocada pola covid-19 o que supuxo que o 14 de marzo o presidente do
Goberno, Pedro Sánchez, decretase o estado de alarma adoptando medidas
inmediatas para frear a propagación do virus, o que supuxo a paralización ata o
mes de xuño de practicamente toda a actividade económica e a partir dese
momento con aperturas intermitentes para determinadas actividades en función
da incidencia da pandemia, engadindo, polo tanto, á crise sanitaria unha crise
económica e social sen precedentes.
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As medidas de confinamento, a paralización da actividade produtiva, as
restricións á mobilidade e o distanciamento social obrigaron aos gobernos a
adoptar unha serie de medidas para protexer a saúde das persoas, conter a
progresión da enfermidade e reforzar o sistema de saúde pública e, ao mesmo
tempo, poñer en funcionamento un plan de choque de medidas económicas e de
atención ás persoas máis vulnerables.
O Goberno de España estableceu inicialmente un potente plan económico
estimado nuns 200.000 millóns de euros para protexer ás empresas, protexer ás
persoas traballadoras autónomas, que por primeira vez ante unha crise teñen
cobertura do Goberno de España ante a paralización da súa actividade ou pola
diminución dos seus ingresos; e protexer aos traballadores e traballadoras, a
través dos ERTE, evitando a destrución masiva de empregos, implantando o
teletraballo, establecendo o permiso retribuído recuperable, a mellora da
protección dos fixos descontinuos e das persoas traballadoras con contrato
temporal, así como a implementación de medidas para as empregadas do fogar.
Ao mesmo tempo, o Goberno de España tamén estableceu unha serie de medidas
para protexer ás persoas máis vulnerables, mediante a aprobación, entre outras
medidas, do Ingreso mínimo vital ou o incremento do salario mínimo
interprofesional.
O apoio económico do Goberno de Pedro Sánchez a Galicia para paliar os
efectos da pandemia tradúcese nunha serie de achegas económicas transferidas á
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Xunta de Galicia, unha primeira de 735 millóns de euros en 2021 Fondo Covid19 para atender os efectos da pandemia na educación, na sanidade e para
compensar a mingua de ingresos das arcas autonómicas; 272 millóns de euros de
Fondos FEDER que o Estado negociou ante a UE para que se puidesen destinar a
gastos sanitarios extraordinarios; 353 millóns de euros de fondos REACT-UE
correspondentes a 2021; 17 millóns de euros do Fondo Social Extraordinario para
minimizar o impacto social da pandemia; 828 millóns de euros do Fondo
extraordinario aprobado en Xullo de 2021 no Consello de Política Fiscal e
Financeira ou os 234,5 millóns de euros para conceder axudas directas a
autónomos e empresas afectados pola crise derivada da covid-19.
Recursos que forman parte dun paquete de axudas europeo máis amplo, que
deberan destinarse a reforzar a educación, a sanidade e os servizos sociais, así
como para apoiar ás Pemes e os autónomos.
Durante estes 21 meses varias actividades foron as máis prexudicadas por
afectarlles directamente as necesarias medidas aplicadas para poder evitar a
propagación do virus: comercio, turismo, hostalería, ocio, cultura, afectando
fundamentalmente a persoas traballadoras autónomas, Pemes e micropemes coa
consecuente rebaixa na facturación de moitas destas empresas ou o peche
dalgunhas.
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Ante esta situación, inicialmente o Goberno do Estado despregou diferentes
paquetes de medidas proporcionándolles liquidez a través de créditos con aval
público, moratorias nas súas principais débedas fiscais, de devolución de créditos
e de pagamento de cotizacións ou accións para reducir os seus custos fixos e
variables, mediante axudas directas para o pagamento de salarios e as cotizacións
sociais dos seus traballadores; diversas medidas de alivio no pagamento dos
alugueiros; proporcionoulles ingresos mediante unha prestación extraordinaria
para as persoas traballadoras autónomas e transferencias de recursos ás CC.AA
para que puidesen proporcionar axudas directas ás empresas máis afectadas polas
decisións sanitarias tomadas no seu ámbito territorial.
Xa que logo, ante a realidade e a necesidade de que estas empresas e
traballadores e traballadoras autónomas recibisen axudas directa, o 13 de marzo
deste ano o Goberno de Pedro Sánchez publicou no Boletín Oficial do Estado o
RDL 5/2021 de medidas extraordinarias de apoio á solvencia empresarial en
resposta á pandemia da covid-19, que prevé unha liña de axudas directas e
finalistas, na que os beneficiarios son as persoas traballadoras autónomas e
empresas cunha caída do volume de operacións mínimo dun 30 % en 2020
respecto de 2019 e que a súa actividade estivese incluída nalgún dos códigos de
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clasificación nacional de actividades económicas (CNAE) previstos no Anexo I
do RDL, podendo destinarse a satisfacer débeda e os pagos a provedores,
acredores financeiros e non financeiros e costes fixos, sempre e cando se
houbesen devindicado entre o 1 de marzo e o 31 de maio de 2021 e se orixinasen
por contratos anteriores ao 13 de marzo de 2021, asumindo as CC.AA a
tramitación e a xestión destes fondos.
O Real decreto-Lei prevé que se efectúen as correspondentes transferencias a
cada ente territorial con cargo a dous créditos extraordinarios, un de 5.000 M€
con destino ás CC.AA, excluídas Baleares e Canarias, e as Cidades de Ceuta e
Melilla; e o segundo, dotado con 2.000 millóns de euros, para os dous
arquipélagos, que tiveron un maior impacto económico debido á pandemia, pola
súa maior dependencia do sector turístico.
Posteriormente, o Estado a través do RDL 6/2021 modificou o RDL anterior
habilitando ás CC.AA para que puidesen conceder axudas a outras persoas
traballadoras autónomas, profesionais e empresas particularmente afectadas no
seu ámbito territorial.
E na Orden HAC/283/2021, do 25 de marzo de 2021 concrétanse os aspectos
necesarios para a distribución definitiva dos 5.000 M€ entre as comunidades
autónomas e as cidades de Ceuta e Melilla, dos recursos da Liña COVID de
axudas directas a autónomos e empresas prevista no Título I do Real decreto-lei
5/2021 que a partires dos indicadores e os cálculos establecidos para o reparto do
fondo, a Galicia correspondéronlle 234.470.880 € para axudas directas a Pemes e
a autónomos, Fondo que foi transferido polo Goberno do Estado á Xunta de
Galicia na súa totalidade.
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Con esta base legal, a Xunta de Galicia publicou a Orde do 9 de xuño de 2021
pola que se establecen as bases reguladoras do III Plan de rescate das persoas
traballadoras autónomas, profesionais e empresas particularmente afectadas pola
crise da covid-19 mediante axudas directas para o apoio á solvencia e redución
do endebedamento do sector privado co prazo de presentación dun mes dende o
14 de xuño ata o 14 de xullo.
A dita orde foi modificada pola Orde do 12 de xullo e publicada no DOG o 13 de
xullo, pola que se amplían as actividades incluídas no Anexo I do RDL e
amplíase tamén o prazo de presentación de solicitudes ata o 30 de setembro de
2021
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Carecendo de datos de resolución e concesión das achegas do III Plan, pero
entendendo que o resultado foi moi cativo, a Xunta de Galicia publicou o 28 de
outubro unha nova Orde pola que establece as bases reguladoras do IV Plan de
rescate das persoas traballadoras autónomas, profesionais e empresas
particularmente afectadas pola crise da covid-19, cun orzamento de 134.470.880
€, é dicir, máis do 57 % do total do fondo recibido, cun prazo de presentación de
solicitudes ata o 29 de novembro de 2021.
A finais do exercicio 2021, a Unión de profesionais e traballadores autónomos
(UPTA) alertaba de que as comunidades autónomas terían que devolver unha boa
parte destes fondos que non foron executados, sendo no caso de Galicia a
cantidade de case 140 millóns de euros, é dicir, o 60 % do fondo achegado.
Ante a evidente falla de execución dos fondos por parte dalgunhas comunidades
autónomas, entre as que se encontra Galicia, cun 57 % do fondo sen executar, e
co gallo de que non se perdan os fondos e que cheguen aos beneficiarios aos que
van destinados, o Estado publicou un novo RDL 27/2021 prorrogando a entrega
dos fondos non executados antes do 30 de xuño de 2022.
Por iso, o Grupo Parlamentario Socialistas, presenta a seguinte proposición non
de lei:
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia para que:
1º) Estableza inmediatamente unha mesa de negociación na que estean
representadas as persoas traballadoras autónomas, os sindicatos, profesionais e
empresas afectadas pola covid-19 para arbitrar as medidas que sexan necesarias
co fin de acadar que a totalidade dos fondos de achega estatal a través dos
diversos plans de rescate se executen na súa totalidade.
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2º) Se elabore un informe no que se debulle a totalidade dos fondos recibidos
pola Xunta de Galicia do Estado, os fondos propios achegados pola Xunta de
Galicia e a súa execución total nos exercicios 2020 e 2021 para atender ás
persoas traballadoras autónomas, pemes e micropemes afectadas polas medidas
adoitadas para evitar a propagación do virus da covid-19.

Pazo do Parlamento, 19 de xaneiro de 2022
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Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 19/01/2022 13:19:12
María Leticia Gallego Sanromán na data 19/01/2022 13:19:25
Juan Carlos Francisco Rivera na data 19/01/2022 13:19:36
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 19/01/2022 13:19:50
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa deputada e do
seu deputado, Noa Díaz Varela e Julio Torrado Quintela, a través do portavoz e ao
abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a
seguinte proposición non de lei para o seu debate na Comisión 5ª.
Os membros da Comisión 5ª do Parlamento de Galicia acordaban por unanimidade o
pasado 16 de decembro de 2021 instar o Goberno galego a “estender o servizo de
Hospitalización a Domicilio á totalidade da área sanitaria de Santiago de Compostela e
Barbanza antes de que remate o primeiro trimestre do ano 2022".
O Sergas está respondendo as reclamacións que a veciñanza de Rianxo realizou
individualmente o pasado ano na plataforma de queixas para demandar o servizo de
HADO no seu concello da seguinte maneira: “Confiamos en que moi pronto,
previsiblemente no primeiro semestre de 2022, toda a área sanitaria de Santiago e
Barbanza poida gozar deste servizo”.
Tendo en conta que o comunicado polo Sergas non é o acordado na comisión 5ª, que
establecía o primeiro trimestre do ano como límite para implantar este servizo, o Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a que cumpra o acordo parlamentario
unánime de estender o servizo de Hospitalización a Domicilio (HADO) ao concello de
Rianxo no primeiro trimestre deste ano.
Pazo do Parlamento, 19 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 19/01/2022 17:12:00
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas Rosana Pérez Fernández, Carme González Iglesias e dos
deputados Daniel Castro García e Daniel Pérez López, ao abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para debate
na Comisión 8ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O sector conserveiro do Estado español é o primeiro produtor a nivel europeo
e o segundo a nivel mundial. Polo seu número de empresas, facturación e emprego,
Galiza é quen encabeza estes datos no conxunto do Estado con máis de 160
empresas e, segundo o IGE, cun importe neto de cifra de negocios desta industria
que supera os 3.300 millóns de euros e un emprego que acada case 12.000
traballadoras e traballadores.
Trátase dun sector, ademais, cun efecto multiplicador moi relevante sobre
outras actividades, tanto vinculadas ao mar como á alimentación e á industria
auxiliar e, polo tanto, fundamental dentro da nosa economía
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Durante a pandemia, e mentres as exportacións dos produtos do mar en xeral
sufriron unha merma do 3,56%, o das conservas, de carácter esencial,
incrementouse, segundo datos de ANFACO, nun 15%, converténdose nun sector non
só non prexudicado senón beneficiado polos hábitos de consumo nese período.
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É tamén unha actividade económica que recibe dende hai anos millóns de
euros en subvencións públicas e fortemente apoiada polo Goberno galego que, só
neste ano 2022, incrementou nun 28% os seus orzamentos destinados á mellora da
comercialización e apoio no investimento das industrias de transformación e
comercialización, acadando os 27 millóns de euros e sendo unha das partidas
orzamentarias máis importantes de toda a Consellaría do Mar.
Un apoio que recentemente aínda vén de se estender á elaboración, por
medios propios a través do CETMAR, dun plan estratéxico para o sector das
conservas, peixes e mariscos de Galiza para os anos 2022-30 e que será cofinanciado
con fondos europeos.
No entanto, estes potentes datos e o poderoso apoio público que recibe non se
traduce na mesma medida en melloras laborais para as miles de traballadoras e
traballadores da industria conserveira.
En primeiro lugar, o convenio colectivo do sector de conservas,
semiconservas e salgadura de peixe e marisco segue nesta altura -malia a que máis
do 80% das industrias conserveiras que hai no conxunto do Estado están na Galizaa ser de ámbito estatal, sen que a Xunta de Galiza teña dado ningún paso para termos
un convenio de ámbito galego onde os dereitos laborais das traballadoras e
traballadores galegos non queden diluídos e onde non se merme a capacidade de
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incidencia dos seus representantes sindicais.
Por outra banda, historicamente a presenza das mulleres nesta actividade é
maioritaria, supoñendo preto dun 80% do total das persoas traballadoras e,
nalgunhas comarcas costeiras do noso país, a industria conserveira xera case o 40%
de todos os contratos a mulleres.
2
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No entanto, as negociacións do novo convenio, ademais de estaren
paralizadas durante meses (hai que lembrar que o actual tiña unha vixencia de catro
anos e remataba no 2020), non conseguiron polo de agora acadar as melloras
demandadas pola parte social e continúan sen satisfacer reivindicacións históricas
como a de rematar dunha vez por todas coa fenda salarial que padecen as
traballadoras.
Neste sentido, o empresariado segue sen querer facer fronte á discriminación
salarial encuberta que existe dende sempre entre os grupos de produción ou
fabricación,

fortemente

feminizados,

e

o

de

oficios

varios,

ocupados

preponderantemente por homes. Así, resístese a contemplar ningún incremento
salarial adicional para a categoría de auxiliar, que é precisamente a que agrupa á
maior parte de mulleres traballadoras cun salario inferior.
Na práctica, isto tradúcese nuns 850 euros menos de media ao ano que deixan
de percibir as auxiliares do Grupo 5 con respecto á categoría de axudante do Grupo
6, ambos coas mesmas funcións produtivas. Ou en que un axudante do Grupo 6, de
persoal de oficios varios, teña un salario/hora de 8,49 euros e unha mestra (máxima
categoría do Grupo) do Grupo 5 teña un salario/hora de 8,33 euros.
Ao noso entender, non hai ningunha xustificación para esta diferenza salarial
nin ningún elemento obxectivo que explique o maior valor que se lle concede ao
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traballo masculino e a Administración debe, en todo caso, traballar e actuar para
desterrar definitivamente este tipo de prácticas intolerábeis.
En canto á perda de poder adquisitivo das traballadoras e traballadores da
conserva tamén existen grandes diferenzas entre as centrais sindicais e o
empresariado que pretende un convenio de cinco anos, con incrementos salariais que
3
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van dende o 0,5% ao 3% pero sen contemplar cláusulas de revisión anual do IPC.
Unha proposta que se fai inasumíbel para a parte social porque só no ano 2021, o
IPC acadou case o 6% e non ten explicación que a perda de poder adquisitivo
continúe mentres as empresas aumentan de maneira importante as ventas.
A desregulación das condicións laborais, sociais e económicas das persoas
traballadoras do sector e o retroceso nos dereitos logrados supoñen unha distancia
abismal entre as partes, que a día de hoxe xa provocou concentracións e
manifestacións e que vén de desembocar nunha convocatoria de folga por parte dos
sindicatos maioritarios -CIG, CC.OO e UXT- durante tres xornadas.
Diante desta situación, resúltanos poderosamente chamativo que o Goberno
galego non teña expresado a súa valoración en ningún momento, nin que, malia ao
peso do sector na nosa economía, aos miles de postos de traballo que dependen del e
ás cuantiosas e importantes axudas públicas que recibe o empresariado conserveiro,
non se teña implicado para avanzar na resolución deste conflito e non teña amosado
a máis mínima preocupación pola mellora dos dereitos laborais de miles de galegas
e galegos.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
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proposición non de lei para debate na Comisión 8ª:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a:
-Involucrarse activamente na consecución

dun pronto acordo nas

negociacións do convenio da conserva, comezando por realizar unha rolda de
contactos coas partes negociadoras do mesmo.
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-Despregar todos os seus medios e recursos para que as actuais negociacións
do convenio da conserva rematen definitivamente coa discriminación salarial de
xénero agochada na segregación por sexos dos postos de traballo e as diferenzas
retributivas entre persoal de produción, maioritariamente mulleres, e o persoal de
oficios varios, maioritariamente homes.
-Promover de cara ao futuro un convenio da conserva de ámbito galego.”

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

Asdo.: Rosana Pérez Fernández
Carme González Iglesias
Daniel Pérez López
Daniel Castro García
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
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Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Rosana Pérez Fernández na data 19/01/2022 17:03:15

María do Carme González Iglesias na data 19/01/2022 17:03:18
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Daniel Castro García na data 19/01/2022 17:03:27

Daniel Pérez López na data 19/01/2022 17:03:36
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Ana Pontón Mondelo na data 19/01/2022 17:03:45
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu portavoz e a iniciativa dos
deputados e deputadas Adrían Pardo López, Daniel Vega Pérez, Rubén Lorenzo
Gómez, Elena Candia López, Raquel Arias Rodríguez, Belén Cachafeiro Anta,
José Antonio Armada Pérez e Miguel Prado Patiño abeiro do disposto no artigo 160
e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte
Proposición non de Lei para o seu debate en comisión 7ª Agricultura,
Alimentación, Gandaría e Montes.

Exposición de Motivos:
A incorporación de mozos e mozas á actividade agrogandeira no medio rural supón un
dos grandes retos que se lle presentan ao sector primario galego nas próximas
décadas. Conectando, de xeito ineludible, co imperativo da modernización das
explotacións agrarias en todos os aspectos posibles –elemento imprescindible para
manter e incluso incrementar a capacidade competidora nos mercados, conservar o
medio ambiente e mellorar as condicións de vida e traballo dos titulares das
explotacións–.
Por outra banda, esta incorporación resulta fundamental para facer fronte ao
despoboamento e ao abandono, así como á remuda xeracional, constituíndo unha
importante saída laboral para centenares de mozos e mozas que, cada ano, deciden
emprender no sector agrogandeiro de Galicia. Nesta liña, é fundamental que as
administracións se envorquen en axudar a que a devandita incorporación de mozos
sexa más fácil e con maiores garantías, facilitando o proceso.
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Ao respecto, cómpre sinalar o labor da Consellería do Medio Rural, que ten
demostrado o seu compromiso co relevo xeracional e a loita contra o abandono do rural
galego a través da convocatoria anual dunha liña de axudas destinada á mocidade que
decida iniciar a súa actividade económica no campo. De feito, neste 2022 a dotación
orzamentaria desta liña de axudas acada os 25 millóns de euros.

Falamos dunha liña de axudas que, ademais, vai acompañada dunha exención da
achega de garantías para os beneficiarios da liña correspondente á creación de
empresas para persoas agricultoras novas. Unha exención que permite que aqueles
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que soliciten e reciban a axuda pola súa incorporación á actividade agraria non teñan
que presentar unha garantía do importe abonado no pago, nin se vexa sometido a
posteriores controis. Neste respecto, só terán que verificar a conformidade do seu plan
empresarial, facendo o procedemento da incorporación máis sinxelo e facilitándolle a
mesma aos mozos e mozas de Galicia.
Así, estas axudas –enmarcadas no Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de
Galicia 2014-2020– demostran unha clara aposta por garantir e incentivar a
incorporación da mocidade á actividade vencellada ao medio rural galego.
Incorporación que conta, por suposto, co asesoramento e orientación das persoas
mozas a través da rede que conforman os Grupos de Desenvolvemento Rural de
Galicia (GDR), trasladándolles toda a información, formación, análises técnicas e todo
o asesoramento xurídico pertinentes, co obxecto de contar coas condicións máis ideais
de cara á xuventude galega.
Por todo isto, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte proposición non de
lei en comisión:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a continuar fomentando e
desenvolvendo plans para a incorporación dos mozos e mozas as actividades
agrogandeiras”.
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Santiago de Compostela, 19 de xaneiro 2022.
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa da
deputada e deputados Noa Presas Bergantiños, Iago Tabarés Pérez-Piñeiro e Daniel
Pérez López, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para debate na Comisión 6ª, relativa á falta de capacidade da
Xunta de Galiza e do Concello de Ourense para recomezar a actividade termal en
Ourense e adaptar as instalacións ás novas condicións derivadas da situación de
pandemia e da aplicación da Lei 8/2019, do 23 de decembro, de regulación do
aproveitamento lúdico das augas termais de Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A cidade de Ourense continúa a arrastrar a incapacidade do bipartito PPDemocracia Ourensana e da propia Xunta de Galiza para desbloquear as repercusións
negativas da nova lei de aproveitamento termal e superar a falta de planificación e
dilixencia das diferentes partes.
É necesario sinalar que ata o momento de entrar en vigor a lei, Ourense tiña nos
aproveitamentos termais un dos seus potenciais vectores de crecemento e
desenvolvemento económico malia que o seu actual alcalde considere o termalismo
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como un “bluff”. Así mesmo, a cidade de Ourense foi no pasado unha referencia na
existencia de espazos de desfrute termal de acceso e xestión pública, democratizando o
seu use e desfrute por parte da veciñanza ourensá con independencia do seu nivel de
renda. Non en balde, o Parlamento galego aprobou no ano 2008, a impulso do Grupo
Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, a declaración de Ourense como capital
termal.
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Porén, nos últimos anos, lonxe das esperanzas postas naquel consenso e no
consenso ourensán arredor daquel primeiro Plan Estratéxico Termal de Ourense
impulsado no Concello, a evolución do termalismo en Ourense estivo limitada pola falta
de apoio da Xunta de Galiza e a desidia e bloqueo político dos dous últimos gobernos
municipais. Entre outros problemas, desde o Grupo Parlamentario do Bloque
Nacionalista Galego temos sinalado o enfoque reducionista centrado exclusivamente no
turismo e sen unha avaliación rigorosa (como demostra o Plan de Turismo Termal), a
falta de aposta pola conexión da realidade termal co Campus da Auga e a investigación,
a carencia dunha estratexia de saúde pública, a necesidade de recuperación patrimonial
e cultural (BIC das Burgas, Tinteiro...), as distorsións da xestión estatal dos ríos ou a
necesidade de cumprir transformacións pendentes (boulebard termal, reforma da zona
do matadoiro, etc).
A desidia e a falta de colaboración política e institucional entre Xunta e concello
é, nestes momentos, a responsábel de que as termas de Ourense, singularmente As
Burgas mais tamén a parte pública de Outariz e máis as termas do Muíño, estean sen
abrir ao público furtando un dereito á veciñanza e unha oportunidade de dinamización
económica nun momento complicado para unha zona tan castigada.
É evidente que a irrupción da pandemia da covid-19 supuxo unha dificultade sen
precedentes en moitos aspectos e o termalismo é un deles. A precaución e a
complexidade explican unha parte do atraso, mais toda vez que levamos un ano de
experiencia na pandemia e que se desenvolveron aperturas de iniciativas privadas con
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normalidade, esta situación é xa intolerable e as administracións responsábeis deben
traballar para unha apertura urxente, organizada e segura tal e como leva demandando o
Grupo Municipal do BNG de Ourense desde o mes de xuño de 2020.
Desde hai practicamente dous anos son recorrentes as desculpas e cruces de
acusacións, primeiro co goberno bipartito PP-Democracia Ourensana, despois co
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goberno en solitario de DO e agora novamente cun goberno bipartito que emprega o
termalismo como unha arma arreboladiza máis para facérense oposición entre eles.
Despois de que o Partido Popular bloquease no Parlamento Galego propostas para sacar
adiante esta situación, asumiron pola vía dos feitos que parte das propostas eran o que
había que facer. Nese sentido, ambas administracións comezaron algo semellante a unha
mesa e dinámica de traballo e mesmo nos Orzamentos de 2022 a Xunta asumiu pola vía
dos feitos que era parte do problema e consignou unha partida orzamentaria para que as
entidades locais se puideran adaptar á nova lei. Aínda así, as termas en Ourense
continúan pechadas. O pasado 19 de xaneiro de 2021 a concelleira responsábel volvía
prometer que abrirían “nuns días”. Asemade, Deputación e Xunta presentan as súas
campañas turísticas en Fitur sen poder aproveitar o termalismo como elemento de
atracción.
Esta situación require de seriedade, planificación, compromiso por todas as
partes e alturas de mira para determinar cales son as características das instalacións de
Ourense e como poderían poñerse en funcionamento. É necesario superar a falta de
capacidade da Xunta de Galiza e do Concello de Ourense para recomezar a actividade
termal en Ourense e adaptar as instalacións ás novas condicións derivadas da situación
de pandemia e da aplicación da Lei 8/2019, do 23 de decembro, de regulación do
aproveitamento lúdico das augas termais de Galiza.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
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de lei para debate na Comisión 6ª:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a impulsar as actuacións
oportunas para permitir de forma inmediata e extraordinariamente a regularización dos
aproveitamentos lúdicos preexistentes de augas termais, inicialmente previsto para un
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ano, debido ás circunstancias da pandemia e aos problemas derivados da ambigüidade
normativa.”

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 19/01/2022 17:40:27

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 19/01/2022 17:40:31
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa da
deputada Mercedes Queixas Zas e dos deputados Manuel Lourenzo Sobral e Daniel
Castro García, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para debate na Comisión 4ª, sobre a demanda de profesorado
especialista en Pedagoxía Terapéutica no IES María Casares de Oleiros (A Coruña).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A drástica redución do profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica e
Audición e Linguaxe aplicada pola Consellería de Educación no presente curso escolar
2021-2022 non deixa de ter eco nos propios centros e tamén nas rúas.
Sucédense as protestas e reclamacións por parte da comunidade educativa por
toda Galiza mais neste caso imos centrarnos nas demandas que está a facer a ANPA Os
Pazos do IES María Casares de Oleiros (A Coruña).
Desde comezos de curso o equipo directivo do instituto puxo en coñecemento das
familias as consecuencias da supresión dunha praza de PT, que si estaba presente no
centro en cursos anteriores, o que promoveu unha recollida de sinaturas para denunciar a
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situación e solicitar a súa revisión.
Esta demanda fundaméntase na necesidade de contar con profesorado especialista
na atención do alumnado con necesidades educativas especiais (NEE) e con necesidade
de apoio educativo (NEAE).
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O IES María Casares ten no presente curso escolar un total de 587 alumnos e
alumnas, e delas, 10 con NEE e 24 con diferentes NEAE. Falamos só daquelas situacións
valoradas e diagnosticadas, pois somos conscientes de que hai máis que non o están, entre
outros motivos, pola falta de recursos para facelo.
O pasado curso académico, o centro contaba con dous profesores de pedagoxía
terapéutica (PT), mais no actual, aínda que se incrementou o alumnado que require
atención por parte deste profesorado, a contratacións destes especialistas reduciuse á
metade, e só conta o instituto cunha profesora con este perfil.
A situación educativa actual é insostíbel: o alumnado con NEE non está a recibir a
atención axeitada; os rapaces e rapazas con NEAE non están a ser atendidos por
profesorado especializado; tampouco o resto do alumnado está a recibir a atención
adecuada, dado que sen o apoio de especialistas en varios destes casos, a situación nas
aulas vólvese moi complicada: dificultades do profesorado para dar clase, retrasos nos
contidos, desafección do alumnado que pode acompañar comportamentos disruptivos,
etc.
A ANPA tense dirixido formalmente esta demanda á Consellería, cun escrito no
mes de novembro, ao que non tiveron ningún tipo de resposta a día de hoxe.
Con todo, algúns medios de comunicación recolleron nestes días unha nova que
daba conta da negativa da Consellería de Educación a dotar de máis profesionais
especialistas de PT argumentando que o profesorado do centro podía suplir esta tarefa en
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“horas libres”.
Sorprende esta actitude da Consellería carente de rigor e falta de transparencia ao
non se dirixir directamente ás familias que están a reclamar medidas de actuación que
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poñan fin a unha evidente discriminación do alumnado con necesidades educativas nunha
etapa de escolarización obrigatoria.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición
non de lei para debate na Comisión 4ª:
“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a cubrir de inmediato a praza de Pedagoxía
Terapéutica, como mínimo, existente no centro até o curso pasado.”

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Daniel Castro García
Deputada e deputado do G.P. do BNG
Manuel Lourenzo Sobral
Viceportavoz do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a
iniciativa da deputada e deputados Noa Presas Bergantiños, Ramón Fernández
Alfonzo e Daniel Pérez López, ao abeiro do disposto no Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para debate na Comisión
3ª, relativa á valoración do goberno galego sobre o canon eólico, os seus
resultados e previsións a medio prazo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Xunta de Galiza impulsou no ano 2009 a Lei 8/2009, do 22 de
decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galiza e se crean o
canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental e que viña a substituír o
anterior marco legal, tumbado polo Partido Popular por sectarismo político
despois de empregalo como ariete electoral.
Dita lei, que xa foi modificada unilateralmente e sen diálogo sectorial ou
social dez veces, a maioría a través do subterfuxio da lei de acompañamento dos
orzamentos, introducía un novo mecanismo para teoricamente repercutir parte da
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riqueza da actividade eólica na sociedade galega, compensando o seu impacto
ambiental. Porén, a realidade foi ben distinta. Por unha banda, é necesario sinalar
que tal e como xa foi advertido durante a súa tramitación, renunciar á
participación pública directa de beneficios do sector era un erro histórico. Por
outra banda, para alén de que o seu carácter ambiental é relativo, hai que dicir
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que a lei do sector eléctrico estatal en vigor dende 1997 abría xa a porta a
encarecer a tarifa nunha autonomía ou concello no caso de contar con tributos
sobre o sector. Esta posibilidade converteuse en imposición coa reforma
impulsada en 2013. Resultado diso e das políticas austericidas dos orzamentos
estatais de Montoro co Partido Popular, Galiza chegou a pagar a tarifa eléctrica
máis cara do estado ao repercutírense nela os suplementos territoriais do ano
2013 após diferentes sentenzas xudiciais en favor do lobby eléctrico.
Canto máis tempo pasa, é máis evidente a eiva de concepción e
funcionamento do canon eólico, tanto pola súa formulación inicial como polo uso
que o goberno da Xunta fai del á hora de repartir o recadado. Unha recadación,
por certo, que nunca chegou a acadar as expectativas previstas e que vai
perdendo peso ano a ano.
O canon eólico arbitrado pola Xunta de Galiza grava o número de
aeroxeradores establecendo un tramo exento e tres tramos con pagamentos
unitarios crecentes segundo se incrementa o número de aeroxeradores. Dito
imposto fornece, excluídos os gastos de xestión, o denominado Fondo de
Compensación Ambiental, que se reparte por dúas vías. Unha, para os municipios
directamente afectados polas instalacións dos aeroxeneradores e as súas
poligonais e infraestruturas. Outra, para a totalidade dos concellos galegos, por
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vía competitiva. A lei direcciona as actuacións financiábeis para aquelas
“comprendidas en aplicacións orzamentarias que teñan entre as súas finalidades a
protección do medio e do contorno natural, a súa conservación, reposición e
restauración, así como o fomento da investigación dirixida á mellora na
eficiencia do aproveitamento dos recursos das enerxías renovables”. Anualmente
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a Xunta emite unha orde mediante a cal regula os criterios de repartición e
estable as bases reguladoras e a convocatoria das subvencións do Fondo de
Compensación Ambiental en réxime de concorrencia non competitiva e
concorrencia competitiva, de forma individual e mediante o sistema de xestión
compartida. A contía aproximada adoita rondar os 11 millóns de euros, a metade
aproximadamente do recadado polo canon eólico.
Entre os moitos problemas deste modelo cabe sinalar a previsión de
progresiva redución na recadación por mor das transformacións no sector, que
grazas ao desenvolvemento tecnolóxico conta con aeroxeneradores con cada vez
máis potencia e que levan a que polo tanto moitos parques teñan un número
menor dos que se precisarían anteriormente para xerar ese volume. Así mesmo, o
avance nas repotenciacións leva tamén a unha progresiva redución de
aeroxeneradores nos parques máis antigos e, polo tanto, á redución na
recadación. Polo tanto, é evidente que esta non é a forma máis adecuada de
retornar á sociedade unha compensación polo impacto xerado, pois é decrecente
nun non contexto no que paradoxalmente está a aumentar.
Polo tanto é necesario que o goberno galego faga unha profunda
avaliación da situación e dialogue cos axentes afectados para introducir
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mudanzas.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate na Comisión 3ª:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a tomar as seguintes
medidas:
3
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1. Impulsar fórmulas de participación pública en beneficios do sector
eólico que substitúan a actual formulación do canon eólico.
2. Como medida transitoria, en canto non se acometa unha profunda
reformulación da lei do sector eólico, asumir a proposta do Observatorio Eólico
Galego de incrementar a xustiza distributiva nas áreas con implantación de
parques eólicos mediante a distribución da totalidade do recadado polo canon
eólico entre os axentes con afección de aeroxeradores e liñas de evacuación
mudar o deseño do imposto para que teña como feito impoñible a potencia
instalada do parque eólico e non o número de aeroxeradores.
3. Negociar estas cuestións e a reforma do Fondo de Compensación
Ambiental cos concellos galegos a través da FEGAMP.”

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Ramón Fernández Alfonzo
Daniel Pérez López
Deputada e deputados do G.P. do BNG
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Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG
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A Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
das deputadas e deputados, Elena Candia López, Daniel Vega Pérez, Rubén
Lorenzo Gómez, Raquel Arias Rodríguez, José Antonio Armada Pérez, Belén
Cachafeiro Anta e Miguel Prado Patiño, ao abeiro do disposto no artigo 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte
proposición non de lei para o seu debate na Comisión 7ª, Agricultura,
Alimentación, Gandería e Montes.
Exposición de motivos
Nos últimos anos, en estreita atención ás circunstancias, tanto a tecnoloxía como a
innovación acadaron novas dimensións que transcenden ao respecto da importancia
que posúen no uso que facemos delas diariamente. Neste sentido, que o 97% da nosa
comunidade sexa considerada rural trátase dun precedente que implica a necesidade
de levar solucións innovadoras tamén ao medio rural, co obxecto de mellorar a calidade
de vida da poboación que nel habita e incrementar as súas posibilidades.
Nesta liña, a Xunta de Galicia vén amosando desde sempre o compromiso por
fomentar o desenvolvemento local das zonas rurais, impulsando a competitividade e a
sustentabilidade a través da transformación dixital, así como a modernización das
oficinas rurais de proximidade e dos seus sistemas de relación e atención ás
explotacións agrarias e forestais, co obxecto de fortalecer as capacidades dixitais para
a mellora de servizos e funcións.
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De feito, cómpre sinalar o esforzo pola dixitalización das aldeas modelo, unha
recoñecida ferramenta da Lei de recuperación da terra agraria de Galicia, a través do
proxecto “Aldeas intelixentes, solucións de futuro para aldeas sostibles” da Axencia
Galega de Desenvolvemento Rural da Consellería do Medio Rural. Iniciativa que
comezaba cunha consulta preliminar ao mercado –que contou cun gran éxito de
participación– para obter solucións innovadoras que permitan impulsar a recuperación
dos núcleos rurais das aldeas modelo á medida de Europa, na liña do termo acuñado
pola UE “smart villages”.

Neste respecto, trátase doutro proxecto máis que persegue, en definitiva, o
desenvolvemento dos servizos dixitais rurais, a implementación de solucións
tecnolóxicas para a bioeconomía e a sustentabilidade e economía circular da produción
agraria. Obxectivos que, dende o Grupo Parlamentario dos Populares de Galicia,
cremos que é preciso remarcar a través de actuacións que potencien as solucións
innovadoras no medio rural de Galicia.
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gp-pp@parlamentodegalicia.gal

@gppgalicia

@GrupoPopularGal

101139

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte proposición
non de lei en Comisión:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a emprender actuacións que
permitan potenciar a innovación no medio rural de Galicia así como a transferencia de
coñecemento”.
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Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

@gppgalicia

@GrupoPopularGal

101140

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 20/01/2022 10:21:39
María Elena Candia López na data 20/01/2022 10:21:57
Daniel Vega Pérez na data 20/01/2022 10:22:12
Rubén Lorenzo Gómez na data 20/01/2022 10:22:34
Raquel Arias Rodríguez na data 20/01/2022 10:22:48
José Antonio Armada Pérez na data 20/01/2022 10:23:05
Cachafeiro Anta, Belén na data 20/01/2022 10:23:21

CSV: BOPGDSPG-vaQQeUrBH-7
REXISTRO-5SxadCtEk-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Prado Patiño, Jesús Miguel na data 20/01/2022 10:23:35

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

@gppgalicia

@GrupoPopularGal

101141

A Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
das deputadas e deputados, Elena Candia López, Daniel Vega Pérez, Rubén
Lorenzo Gómez, Raquel Arias Rodríguez, José Antonio Armada Pérez, Belén
Cachafeiro Anta e Miguel Prado Patiño, ao abeiro do disposto no artigo 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte
proposición non de lei para o seu debate na Comisión 7ª, Agricultura,
Alimentación, Gandería e Montes.
Exposición de motivos
En decembro do pasado ano 2021, asistimos á presentación da sección “Galicia
Calidade Alimentaria”, dentro da recoñecida marca institucional do Goberno galego,
Galicia Calidade. Unha sección específica que ampara todas as producións
alimentarias de calidade diferenciada, co gallo de fomentar o bo facer secular e a
excelencia dos nosos produtos alimentarios.
Así mesmo, esta sección “Galicia Calidade Alimentaria” viña precedida da I edición da
Mostra de Calidade Alimentaria de Galicia, un evento no cal se enmarcaron diferentes
actuacións como son os premios Exceleite –recoñecemento expreso á calidade
hixiénico sanitaria dos produtores de leite de vacún cru–, a entrega de galardóns das
Catas dos queixos e meles 2021 –premiando aos mellores produtores nestes ámbitos–
e incluso a presentación do Market Place de calidade alimentaria –un portal no que
comprar e vender produtos da calidade diferencia de Galicia–.
Neste respecto, a I Mostra de Calidade Alimentaria tamén foi o seo de presentación da
campaña de promoción “Galicia etiqueta calidade”. Unha iniciativa que se enmarca
como o punto de partida de “Galicia Calidade Alimentaria” para consolidar a Galicia
como potencia alimentaria.
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Nesta liña, todos os galegos e galegas somos conscientes da calidade alimentaria coa
que gozamos na nosa comunidade, e temos que ser igualmente conscientes da
importancia que posúe o feito de levar a cabo actuacións que, como as emprendidas
ata o momento polo Goberno galego, permitan poñer de relevo todo o traballo e o
esforzo que supón a elaboración de produtos excepcionais.
En definitiva, actuacións como “Galicia Calidade Alimentaria”, que amosen o
compromiso da Xunta e, por extensión, da cidadanía galega a prol dos grandes
xeradores da calidade, dos nosos gandeiros, agricultoras, apicultores, viticultoras,
bodegueiros, queixeiras, mariñeiros, mariscadoras, acuicultores.
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Por todo o exposto, desde o Grupo Parlamentario Popular, cremos que é imperativo
continuar incidindo na materialización de proxectos que fomenten a calidade das nosas
producións alimentarias. Todas as ferramentas de crecemento coas que xa conta o
sector, como é o caso das estratexias sectoriais ou a Lei de recuperación da terra
agraria de Galicia, han de vir consolidadas pola valorización e a promoción da
excepcionalidade dos nosos produtos.
Polo exposto, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte proposición non de
lei en Comisión:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia para que continúe afondando na
promoción da calidade alimentaria galega por medio do desenvolvemento de
actuacións que impulsen a nivel nacional e internacional os produtos galegos de
calidade diferenciada”.
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Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa da
deputada Rosana Pérez Fernández e dos deputados Luis Bará Torres e Paulo Ríos
Santomé, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A falla de seguridade viaria na estrada AC-305 ao seu paso polo termo
municipal de Boiro é evidente dende hai anos e neste momento xa require de solucións
urxentes por parte da Xunta de Galiza, titular da mesma.
Unha estrada que acumula o paso dun importante número de vehículos a diario
durante todo o ano e cuxa perigosidade increméntase na época estival por mor das miles
de persoas que visitan o propio concello de Boiro e toda a comarca da Barbanza.
Nesa estrada autonómica, no lugar de Cimadevila, no propio casco urbano de
Boiro, existe un paso de peóns, concretamente a carón dunha gasolineira, que supón un
grave perigo para os viandantes que cruzan polo mesmo. De feito, xa se contan nel
varios atropelos de diversa consideración, un deles hai moi poucas datas.
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O feito de que se trate dun lugar de entrada ao casco urbano, limitado a 50
Km./hora, non impide que os vehículos circulen a máis velocidade da permitida, ao que
hai que sumar a ubicación da gasolineira mesmo ao lado, o que fai que os vehículos
aceleren para saír da mesma xusto onde se atopa o mencionado paso de peóns.
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Os veciños e veciñas da zona, e tamén o Grupo Municipal do BNG, leva
reclamado en moitas ocasións unha mellora da sinalización nese punto ou a colocación
de elementos que supoñan a redución de velocidade dos vehículos nas inmediacións do
mesmo.
A finais do ano 2020, o Concello de Boiro procedeu á colocación dun foco que
ilumina directamente o lugar, pero a realidade é que resultou unha medida insuficiente.
Ademais de iluminar o paso de peóns cando non hai luz do día, necesítanse outros
elementos que alerten da súa existencia cando a situación climatolóxica non permite
unha correcta visibilidade e, sobre todo, que obriguen aos vehículos a reducir a súa
velocidade.
Consideramos, pois, que non pode haber máis demora por parte da tiular da
estrada, a Administración autonómica, en tomar medidas para que a circulación,
nomeadamente dos peóns, sexa realmente segura.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate na Comisión 2ª:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a:
1. Tomar as medidas necesarias na AC-305 ao seu paso polo Concello de Boiro,
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nomeadamente no lugar de Cimadevila, para dotala de seguridade viaria real e efectiva.
2. Instalar novos elementos de sinalización do paso de peóns ubicado nese lugar.
3. Estudar a posibilidade do cambio de ubicación do paso de peóns na mesma
contorna e da dotación de elementos que obriguen aos vehículos a súa velocidade.”
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Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

Asdo.: Rosana Pérez Fernández
Paulo Ríos Santomé
Deputada e deputado do G.P. do BNG
Luis Bará Torres
Viceportavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Rosana Pérez Fernández na data 20/01/2022 10:34:48

Paulo Ríos Santomé na data 20/01/2022 10:34:57
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Xosé Luis Bará Torres na data 20/01/2022 10:35:04
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu
deputado e da súa deputada Julio Torrado Quintela e Patricia Otero
Rodríguez, a través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de
lei en Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo.
Exposición de motivos
A Orde do 15 de xullo de 2011 pola que se regula o permiso de explotación para
o marisqueo a pé inclúe, nos seus apartados, a xestión dos permisos de marisqueo
e a concesión destes vinculados a entidades asociativas titulares dun plan de
xestión.
Dentro destas cuestións, a orde pretendeu regular a posibilidade de que unha
persoa cun permiso xa concedido e en activo puidese cambiar de entidade
asociativa, o que permitiría cambiar de lugar de desenvolvemento da súa
actividade. Esta circunstancia pretendía afrontar situacións específicas motivadas
por dúas causas: ser vítima de violencia de xénero ou ter a cargo persoas en
situación de dependencia (artigo 9.1a).
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Este obxectivo sinalado resulta a todas luces de interese e importante, máis a
realidade é que existen aínda algunhas dificultades para a súa execución. A propia
normativa implica que se dean algunhas condicións, entre elas que o plan de
xestión aprobado pola confraría (ou entidade asociativa correspondente) sexa
autorizada unha ampliación dos permisos e que conste a reserva de prazas para
tales fins (artigo 9.2b). Esta cuestión é a que resulta máis difícil que se produza co
que, de facto, o avance que se pretende recoñecer nun apartado relativízase no
seguinte.
As situacións que se inclúen na orde para estimar o posible cambio son de
importante, e incluso existiría a posibilidade de ampliar o espectro de situacións
para facilitar as condicións laborais das persoas máis vulnerables e/ou con máis
dificultades.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Modificar a Orde do 15 de xullo de 2011 pola que se regula o permiso de
explotación para o marisqueo a pé co fin de incluír unha excepcionalidade
respecto da dispoñibilidade de permisos nas entidades asociativas
correspondentes, que habilite de maneira permanente un permiso por confraría
(ou entidade asociativa) dispoñible para ser utilizado en relación ao apartado 9.1a
que pretende facilitar a conciliación e as condicións laborais para as persoas en
circunstancias excepcionais.
2. Facilitar a través de mecanismos excepcionais, mentres non se produza o
cambio referido no anterior punto e poida ser habilitado nas propias confrarías de
maneira efectiva, os cambios solicitados en virtude do artigo 9.1a que aínda non
fosen autorizados.
3. Avaliar a posibilidade de ampliar as circunstancias baixo as que pode ser
solicitado o cambio de permiso de explotación a outra entidade asociativa,
estudando a posibilidade de incluír circunstancias de enfermidade, precariedade
socioeconómica e outras variables.
Pazo do Parlamento, 20 de xaneiro do 2022
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Patricia Otero Rodríguez
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

CSV: BOPGDSPG-vaQQeUrBH-7
REXISTRO-nuo2GPQ6Z-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asdo.: Luís Manuel Álvarez Martínez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 20/01/2022 11:01:52
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Patricia Otero Rodríguez na data 20/01/2022 11:01:59
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 20/01/2022 11:02:10
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
dos deputados Ramón Fernández Alfonzo e Daniel Pérez López e da deputada Noa
Presas Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 3ª, sobre a dedución
por dupla imposición internacional das pensións xeradas en Alemaña despois do 2014

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O cambio de normativa tributaria aplicable en Alemaña -posiblemente se
incremente a listaxe de países- ás pensións percibidas por razón dun emprego no sector
privado, con efectos dende o 31.12.2014, supón para a meirande parte dos perceptores
na Galiza unha impracticabilidade da dedución por dupla imposición internacional á que
fai referencia o artigo 80 da Lei 35/2006 do I.R.P.F., xa que os custos que se lles
ocasiona son iguais ou superiores as devolucións solicitadas.
Custos derivados da obriga de traducir a documentación dos trámites realizados
na facenda alemá para presentalos na facenda española, así como os custos de xestoría
ou asesoría provocados pola complexidade dos trámites e, sobre todo, pola necesidade
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de repetir actuacións por causa dos diferentes calendarios de tributación.
De feito, na actualidade, o período para a presentación da declaración no estado
español remata no mes de xuño, mentres que en Alemaña os trámites para a tributación
de estas rendas comezan en xullo e se liquidan en novembro, sendo a partir de este
momento cando o obrigado no estado español dispón do xustificante para solicitar a
rectificación da declaración presentada no seu prazo correspondente, que se lle aplique a
1

101151

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

dedución por dupla imposición internacional e a conseguinte devolución dos cartos. E
todo isto coa obrigada tradución da documentación da facenda alemá.
É dicir, custes de tradución e de rectificación que en moitos casos aproxímanse
ao “beneficio” fiscal ou devolución efectiva.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate na Comisión 3ª:
“O Parlamento de Galiza insta a Xunta a demandar do Goberno do estado a
modificación do artigo 80 da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do Imposto sobre a
Renda das Persoas Físicas, no referido á dedución por dupla imposición internacional,
engadindo un punto 4 co seguinte texto:
Cando os rendementos do contribuínte que orixinan dereito a practicar a
dedución proveñan exclusivamente de pensións gravadas no estranxeiro, o contribuínte
poderá optar por practicar a dedución, ben na declaración do período impositivo no
que foran devindicados ou na declaración do exercicio no que fora efectivamente
satisfeito o ingreso do imposto.
A documentación achegada como medio de proba para os efectos de xustificar a
dedución por dupla imposición das rendas definidas neste paragrafo, cando fose
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emitida por unha Administración Tributaria ou calquera outro organismo homólogo
estranxeiro, non será obrigado a súa tradución nin ao castelán nin a lingua oficial
propia da Comunidade Autónoma.”
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Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Ramón Fernández Alfonzo na data 20/01/2022 10:13:27

Noa Presas Bergantiños na data 20/01/2022 10:13:37

Daniel Pérez López na data 20/01/2022 10:13:45
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Ana Pontón Mondelo na data 20/01/2022 10:13:55
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e
por iniciativa das deputadas e deputados Miguel Ángel Tellado Filgueira,
María Elena Candia López, José Manuel Balseiro Orol, Daniel Vega
Pérez, María Encarnación Amigo Díaz, Cristina Sanz Arias, Sandra
Vázquez Domínguez, Raquel Arias Rodríguez, Ramón Carballo Páez,
Marta Nóvoa Iglesias, José Antonio Armada Pérez, Adrián Pardo
López, Moisés Rodríguez Pérez e Borja Verea Fraiz ao abeiro do
disposto no artigo 160 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta
ante esa Mesa, a seguinte proposición non de lei en Comisión 6ª de
Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
Exposición de Motivos
O Mecanismo de Recuperación e Resiliencia habilitado pola Unión Europea
como resposta á crise económica xerada pola covid-19, ten como obxectivo
proporcionar a aos Estados membros os fondos necesarios para desenvolver
os investimentos e as reformas establecidos nos seus Plans de
Recuperación, Transformación e Resiliencia. Neste sentido, contempla seis
piares: (1) transición ecolóxica; (2) transformación dixital; (3) crecemento
intelixente, sostible e integrador; (4) cohesión social e territorial; (5) saúde
e resiliencia económica, social e institucional; e (6) políticas para a próxima
xeración, a infancia e a mocidade.
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Atendendo a estes principios, desde a Xunta de Galicia elaborouse unha
candidatura centrada en aproveitar esta oportunidade extraordinaria para
avanzar no modelo económico e social que estamos construíndo para
consolidar unha Galicia máis moderna, competitiva, emprendedora e
cohesionada, sobre a base da innovación e a sostibilidade. Un aposta
estratéxica de país que busca establecer sinerxías cos ámbitos empresarial e
institucional, a través da colaboración público-privada, co acento posto nas
persoas e as pemes porque deben ser as protagonistas da recuperación.
Deste xeito, no marco dos fondos europeos Next Generation, o Goberno
galego leva máis dun ano traballando no deseño dun Polo para a
Transformación de Galicia que inclúe, entre outros proxectos, o
desenvolvemento dunha fábrica de fibras téxtiles sostibles que é primordial
para o futuro da industria da moda e do sector industrial, que están
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inmersos na implantación da economía circular. Un proxecto que xa conta
coa colaboración dun socio investidor quen ten asumido o desenvolvemento
do proxecto construtivo para producir atas 200.000 toneladas de fibras
sostibles ao ano, mobilizando un investimento de 800 millóns de euros e coa
capacidade de 1.500 postos de traballo directos.
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes, formulan a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
1) Dar prioridade ao proceso de deseño da primeira fábrica de fibras téxtiles
en España por ser unha gran aposta, tanto desde o punto de vista
económico e laboral, como desde o punto de vista estratéxico xa que
permitiría pechar o ciclo de produción de madeira en Galicia, así como
que propicie o seu emprazamento na provincia de Lugo, a través da súa
representación na Sociedade Impulsa.
2) Reiterar ao Goberno de España a necesidade de establecer liñas de apoio
no marco dos fondos europeos Next Generation para o desenvolvemento
deste proxecto coa maior celeridade posible.

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 20/01/2022 14:20:09
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 20/01/2022 14:20:24
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María Elena Candia López na data 20/01/2022 14:20:39
José Manuel Balseiro Orol na data 20/01/2022 14:20:53
Daniel Vega Pérez na data 20/01/2022 14:21:43
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María Encarnación Amigo Díaz na data 20/01/2022 14:22:31
Cristina Sanz Arias na data 20/01/2022 14:23:22
Sandra Vázquez Domínguez na data 20/01/2022 14:24:00
Raquel Arias Rodríguez na data 20/01/2022 14:24:14
Ramón Carballo Páez na data 20/01/2022 14:24:26
Marta Nóvoa Iglesias na data 20/01/2022 14:24:45
José Antonio Armada Pérez na data 20/01/2022 14:24:57
Pardo López, Adrián na data 20/01/2022 14:25:18
Rodríguez Pérez, Moisés na data 20/01/2022 14:25:29
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Borja Verea Fraiz na data 20/01/2022 14:26:04
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A Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
das deputadas e deputados, Teresa Egerique Mosquera, José Manuel Balseiro
Orol, Begoña Freire Vázquez, Ana Belén García Vidal, Manuel Santos Costa,
Elena Suárez Sarmiento e Daniel Vega Pérez, ao abeiro do disposto no artigo 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte
proposición non de lei para o seu debate na Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo.
Exposición de motivos
A inclusión do marraxo dientuso no Apéndice II da CITES en 2019 provocou que o
envío dos contedores nos que había marraxo tivesen problemas de retencións a bordo
dos buques o en frigoríficos o bloqueos do tránsito. Dous eran os motivos:
 Inexistencia dun ditame de extracción non prexudicial que debía ser creado e
emitido pola Secretaría de Estado de Consumo, previo informe do Ministerio de
Transición Ecolóxica, polo que se dese validez ao envío da carga.
 Autoimposición dunha cota de comercialización polo Ministerio de Transición
Ecolóxica.
Ante o veto do Ministerio de Transición Ecolóxica de comercializar as 90 Ton
capturadas legalmente polo sector en 2020, a Comisión Europea propuxo permitir a
venda desta especie, afirmando que a prohibición de venda e retención total é contraria
á PPC, que conleva un quebranto económico para todas as frotas implicadas. A
Comisión Europea daba así a razón ao sector palangreiro galego.
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En decembro de 2021, nas negociacións da sesión anual de ICCAT de 2021, a UE e
as 49 Partes Contratantes da Comisión Internacional para a Conservación do Atún
Atlántico (CICAA) alcanzan un acordo para o marraxo dientuso do Atlántico Norte.
Entrará en vigor unha prohibición de dous anos sobre a retención de marraxo para
deter a sobrepesca e reducir a mortalidade, só no Atlántico Norte, non sendo prohibida
a súa pesca nos restantes espazos mariños.
Nestes momentos non está vixente aínda a indicación das cotas que España permitirá
comercializar e que proceden doutras zonas distintas ao Atlántico norte, debendo
descartarse todas as capturas, xa que os Permisos Temporais de Pesca emitidos polo
Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación sinalan que a captura queda
condicionada á certificación por parte da autoridade CITES en España, que é o
Ministerio de Transición Ecolóxica, e non publicou nin determinou as cotas que
permitirá comercializar.
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Esta situación supón un agravio comparativo con outros países, como por exemplo
Portugal, que veu concedendo permisos de comercialización de marraxo durante 2020
e 2021, podendo pescar os seus barcos libremente e desembarcalos na UE. Neste
momento, e contra a indefinición por parte de España das cotas de comercialización de
marraxo para 2022, os buques portugueses poden capturalo e comercializalo sen
problema.
Ambas situacións xeran un agravio comparativo pernicioso para a frota española de
palangre de superficie, para moitas empresas de transformación e comercialización de
Galicia.
Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario Popular presenta a seguinte proposición
non de lei en Comisión:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a esixir ao Goberno de España a que
tome de inmediato unha decisión para definir e determinar os cupos de
comercialización do marraxo para 2022 e non xerar así un agravio comparativo para
a nosa frota respecto doutros países, así como que estenda esta medida con carácter
retroactivo para permitir comercializar as capturas efectuadas en 2020 e 2021 nas
mesmas circunstancias que os restantes Estados membros da Unión Europea”.
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Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022
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Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 20/01/2022 13:13:14
Teresa Egerique Mosquera na data 20/01/2022 13:13:36
José Manuel Balseiro Orol na data 20/01/2022 13:13:48
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A Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
das deputadas e deputados, Teresa Egerique Mosquera, José Manuel Balseiro
Orol, Begoña Freire Vázquez, Ana Belén García Vidal, Manuel Santos Costa,
Elena Suárez Sarmiento e Daniel Vega Pérez, ao abeiro do disposto no artigo 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte
proposición non de lei para o seu debate na Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo.
Exposición de motivos
A lexislación sociolaboral española faculta ao Goberno para reducir a idade mínima
para acadar a pensión de xubilación en aquelas actividades profesionais de natureza
excepcionalmente penosa, tóxica, perigosa ou insalubre nas que se acusen elevados
índices de morbilidade ou sinistralidade, así como naquelas outras cuxa realización
implique unha continua separación familiar e afastamento do fogar.
Esta redución débese efectuar mediante o establecemento duns coeficientes aplicables
ao tempo de traballo efectivamente realizado nas citadas actividades que fixeran
posible, en cada caso, unha vez cumpridos os demais requisitos legais, a percepción
da pensión con anterioridade ao cumprimento da idade esixida con carácter xeral.
Concretamente, no eido que nos atinxe, o establecemento inicial dos citados
coeficientes no mundo do mar levouse a cabo mediante o Decreto 2309/1970, de 23 de
xullo e foron modificados pola disposición adicional oitava do Real Decreto 863/1990,
de 6 de xullo e posteriormente en 2004 e 2007.
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Durante este amplo período de tempo transcorrido desde a súa instauración, véñense
dando cambios substanciais que modificaron as circunstancias sobre os que se
aplicaban, xa que as variacións dos tempos de permanencia no mar derivados dos
sistemas de conservación do peixe, as introducións das normativas de acceso aos
caladoiros ou as xestións e ordenacións das propias pesquerías motivaron unha
variación total da situación da actividade pesqueira.
Tanto é así que cómpre revisar esta normativa e os seus efectos toda vez que desta
evolución danse situacións de incoherencia grave entre a práctica pesqueira real e a
contemplada na normativa, existindo anacronismos (presenza de buques baleeiros) ou
agravios comparativos (dous buques no mesmo caladoiro e pescando coa mesma arte
poden ter coeficientes diferentes) que é preciso eliminar a prol de buscar unha maior
equidade nos dereitos de xubilacións dos mariñeiros poden ter coeficientes diferentes)
que é preciso eliminar a prol de buscar unha maior equidade nos dereitos de
xubilacións dos mariñeiros.
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Este Parlamento aprobaba no pleno do 7 de febreiro de 2017, un acordo parlamentario
por iniciativa deste grupo parlamentario, no que se solicitaba o seguinte:
«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a exixir ao Goberno do Estado que
se manteñan os coeficientes redutores ata a entrada do Regulamento europeo polo
que se definen as características dos buques de pesca e, unha vez que entre en vigor,
iniciar un proceso de diálogo co sector de cara ao mantemento e mellora dos
coeficientes redutores da idade de xubilación ás características da actividade marítimopesqueira de Galicia, toda vez que os cambios substanciais na realidade operativa das
embarcacións e prácticas de marisqueo demanda esta posibilidade de cambio.»
Dende este Grupo Parlamentario consideramos positivo retomar o traballo feito ata o
de agora neste asunto, agora que por fin ten sido aprobado este regulamento
comunitario, xa que consideramos crucial uniformizar e igualar os coeficientes
conforme a criterios realistas e máis acaídos á realidade actual.
Sabemos que o ISM, a DGMM e a Segepesca tiñan anunciado no anterior Goberno a
súa intención de revisar estes coeficientes unha vez que se aprobase este
Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se definen as
características dos barcos de pesca, cuestión xa superada.
Amais, tamén se puido constatar interese en avanzar nesta materia no Foro Mar,
organizado en Cambados pola Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos
(UPTA) e no que participaron o ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones,
José Luis Escrivá e a directora del Instituto Sacial de la Marina (ISM) María Elena
Martínez Carqués.
O Ministro asegurou que se lle estaba buscando un encaixe ao colectivo de
traballadores do mar na reforma que busca que os autónomos coticen por ingresos e,
que este ano 2022 revisarase o modelo polo que se determinan as profesións con
penosidade e, sobre todo, a penosidade prolongada. A directora do ISM informou que o
que se pretende é equiparar o coeficiente redutor da idade (COE) de xubilación das
mariscadoras de a pé, ao dos mariscadores a frote.
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Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte proposición
non de lei en Comisión:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno de España
para ínstalo a iniciar o proceso de revisión dos coeficientes redutores dos traballadores
e traballadoras do mar, adecuando os mesmos as circunstancias actuais da frota e da
actividade marítimo-pesqueira, marisqueira e acuícola”.
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Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
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Pedro Puy Fraga na data 20/01/2022 13:17:52
Teresa Egerique Mosquera na data 20/01/2022 13:18:07
José Manuel Balseiro Orol na data 20/01/2022 13:18:17
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Freire Vázquez, María Begoña na data 20/01/2022 13:18:30
Ana Belén García Vidal na data 20/01/2022 13:18:42
Manuel Santos Costa na data 20/01/2022 13:18:52
María Elena Suárez Sarmiento na data 20/01/2022 13:19:03
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Daniel Vega Pérez na data 20/01/2022 13:19:19
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A Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
das deputadas e deputados, Teresa Egerique Mosquera, José Manuel Balseiro
Orol, Begoña Freire Vázquez, Ana Belén García Vidal, Manuel Santos Costa,
Elena Suárez Sarmiento e Daniel Vega Pérez, ao abeiro do disposto no artigo 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte
proposición non de lei para o seu debate na Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo.
Exposición de motivos
O 11 de xaneiro de 2022 o Comisario de Economía da UE Paolo Gentiloni, daba
resposta a unha pregunta formulada polo eurodeputado do Grupo do Partido Popular
Europeo, Francisco José Millán Mon sobre a diversidade das lexislacións nacionais
en materia de tributación indirecta dos produtos do mar e sobre a conveniencia de que
o tipo de IVE dos produtos do mar fose o mais baixo posible en todos os Estados
membros, ao que o Comisario de Economía daba resposta a esta consulta e afirmaba
que:
O sistema común do imposto sobre o valor engadido (IVE) réxese por un principio
subxacente: aínda que os tipos e as exencións non estean plenamente harmonizados,
debe preservarse a neutralidade na competencia.
Isto significa que, no territorio de cada Estado membro, os bens e servizos similares
deben soportar a mesma carga fiscal, independentemente da extensión da cadea de
produción e distribución. Os Estados membros conservan unha certa marxe de
manobra no que respecta a fixación dos tipos do IVE, sempre que se respecte o
principio de neutralidade do IVE.
A Directiva 2006/112/CE do Consello, do 28 de novembro de 2006, relativa ao sistema
común do imposto sobre o valor engadido permite aos Estados membros aplicar tipos
reducidos do IVE a alimentos destinados ao consumo humano e, os produtos do mar
recaen claramente dentro desta categoría.
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No 2018, a Comisión presentou unha proposta de reforma dos tipos do IVE.

Tras máis de tres anos de negociacións, no Consello de Asuntos Económicos e
Financeiros (Ecofin) celebrado o 7 de decembro de 2021, os Estados membros
acordaron a orientación xeral sobre esta proposta, cuxa adopción formal está prevista
para a primavera de 2022, tras unha nova consulta ao Parlamento Europeo.
Parlamento de Galicia. Rúa Hórreo, 63 | 15701 Santiago de Compostela | Tel. 981 551 510
gp-pp@parlamentodegalicia.gal

@gppgalicia

@GrupoPopularGal

101164

Cabe sinalar que, segundo a orientación xeral, os Estados membros teñen a
posibilidade de aplicar un tipo do IVE mesmo do 0% ás entregas de bens e servizos
que se considere que cobren necesidades básicas, como os produtos alimenticios. Así,
unha vez que se adopte a Directiva, a decisión de aplicar tipos reducidos seguirá
quedando a discreción de cada Estado membro.
Por todo o anterior, o Grupo parlamentario Popular presenta a seguinte proposición non
de lei en Comisión:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a esixir ao Goberno de España a
aplicar un IVE súper reducido aos produtos do mar, unha vez se aprobe a Directiva
europea de reforma dos tipos de IVE”.
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Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022
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Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 20/01/2022 13:22:40
Teresa Egerique Mosquera na data 20/01/2022 13:22:56
José Manuel Balseiro Orol na data 20/01/2022 13:23:07
Freire Vázquez, María Begoña na data 20/01/2022 13:23:22
Ana Belén García Vidal na data 20/01/2022 13:23:32
Manuel Santos Costa na data 20/01/2022 13:23:44
María Elena Suárez Sarmiento na data 20/01/2022 13:23:54
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Daniel Vega Pérez na data 20/01/2022 13:24:14
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa da
deputada Alexandra Fernández Gómez e dos deputados Luis Bará Torres e Paulo
Ríos Santomé, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 2ª, sobre a baixa execución
orzamentaria dos programas destinados ao acceso á vivenda.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Os orzamentos en materia de vivenda rexistraron un importante descenso dende
a entrada no goberno do actual presidente da Xunta. Así, os orzamentos destinados a
vivenda para o ano 2022 supoñen un recorte de máis do 40% respecto dos orzamentos
do ano 2009.
A esta falta de previsión orzamentaria hai que sumarlle unha notable falla de
execución final, especialmente nos programas destinados ao acceso á vivenda. En todo
este período a Xunta de Galiza vén incumprindo sistematicamente, ano tras ano, os seus
propios orzamentos xa recortados, como así se pode comprobar nas Contas Xerais e nos
informes de seguimento do Plan estratéxico de Galicia 2015-2020.
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As Contas Xerais para o ano 2020 arroxan uns datos preocupantes sobre a baixa
execución orzamentaria dos programas destinados a vivenda. Estas revelan que, para o
programa 451B de acceso á vivenda, dos 27 M€ de crédito vixente só 9M€ foron
executados finamente. Tendo en conta que estas inversións están orientadas a un
aspecto tan fundamental e sensible como a garantía dun teito digno ou a oportunidade
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para que a xente nova poida emanciparse, resulta inaceptable que 2 de cada 3 euros que
se puideron ter investidos non foran executados.
Así mesmo, os propios informes de seguimento do Plan estratéxico de Galicia
2015-2020 que elabora a Xunta de Galiza veñen sinalando ano tras ano a falta de
execución e a baixa eficacia dos resultados dos programas de vivenda. No dito informe
de seguimento para o ano 2018 sinálase que o grao de eficacia financeira é baixo, xa
que só se acadou para ese exercicio unha execución do 21,3% respecto de orzamento
inicial. O informe de 2019 volve a definir o grao de eficacia financeira deste programa
como baixo, cunha execución do 32,9% respecto do orzamento inicial e do 42,4% en
relación ao orzamento definitivo. Novamente, o informe de seguimento do ano 2020
clasifica a eficacia dos programas destinados a facilitar o acceso á vivenda como baixo,
con tan só un 37,3% do orzamento inicial executado.
Por tanto, estamos ante un feito reiterativo e non puntual, que esixe dunha
avaliación e rectificación por parte da Xunta de Galiza.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate na Comisión 2ª:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a :
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1. Realizar un informe de avaliación da baixa execución orzamentaria e eficacia
dos programas dirixidos ao acceso á vivenda para o período 2015-2021, que inclúa os
datos detallados de execución para cada anualidade, o impacto real que acadaron os
distintos programas e as causas que motivaron a súa baixa execución.
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2. Adoptar as medidas necesarias de cara ao exercicio orzamentario de 2022 co
compromiso de garantir a máxima execución e eficacia dos programas de acceso á
vivenda.”

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Alexandra Fernández Gómez na data 20/01/2022 17:25:48
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Paulo Ríos Santomé na data 20/01/2022 17:25:55

Xosé Luis Bará Torres na data 20/01/2022 17:25:59
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu deputado
e da súa deputada, Pablo Arangüena Fernández e Paloma Castro Rey, a través do
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate na
Comisión 1ª.
Coñeciamos recentemente polo DOG (14 de xaneiro de 2021) que a Xunta de
Galicia vai gastar 19.500 euros para erixir un cruceiro de pedra no parque
Bayfront de Miami, en Florida, conforme a un convenio de colaboración entre a
Secretaría Xeral da Emigración (dependente da Presidencia da Xunta) e a
Asociación de Empresarios e Profesionais Galegos de Estados Unidos.
Segundo o DOG, a axuda ten por obxecto "instalar a escultura denominada O
Cruceiro Galego, un cruceiro en pedra realizado polo escultor Santiago Besada,
en Bay Front Park de Miami, como símbolo que contribuirá a manter e reforzar
os vínculos con Galicia e a poñer en valor a nosa comunidade, a súa cultura e
tradicións entre a colectividade galega de Florida e o resto da poboación
estadounidense".
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En sesión da Comisión 1ª do Parlamento de Galicia celebrada o día 19 de
xaneiro, o director xeral de Relacións Exteriores da Xunta, Sr. Gamallo, na
resposta a unha pregunta do deputado que subscribe esta iniciativa sobre a forma
en que ese cruceiro contribúe a atender as necesidades da comunidade galega no
exterior, declarou que “a comunidade galega de Miami é unha comunidade moi
activa, eles teñen todo o dereito do mundo a ter os símbolos que representan o
noso país…., porque ademais de incidir no ámbito cultural, estamos a falar dunha
das cidades máis turísticas do mundo, e polo tanto, esa é a explicación que ten,
ademais da actividade comercial que se fai”.
Esa explicación resulta inverosímil e incongruente, na medida en que o dereito de
cadaquén a ter os símbolos que considere non implica que a Administración
galega deba sufragalos, especialmente cando os recursos públicos son escasos e
as necesidades da comunidade galega exterior inxentes e acrecentadas pola crise
sanitaria e económica asociada á covid19.
Por iso, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a seguinte
proposición non de lei:

101170

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a que evite a realización de
gastos no exterior de Galicia que non teñan a clara finalidade de atender aos
obxectivos económicos, culturais e asistenciais da acción galega exterior, tal e
como aparecen definidos na lei galega de acción exterior e na EGAEX.
Pazo do Parlamento, 20 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Pablo Arangüena Fernández na data 20/01/2022 17:32:23
Paloma Castro Rey na data 20/01/2022 17:32:39
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 20/01/2022 17:32:50
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa da
deputada Alexandra Fernández Gómez e dos deputados Luis Bará Torres e Paulo
Ríos Santomé, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 2ª, sobre o incumprimento da
Xunta de Galiza do compromiso de entregar un informe de avaliación do Plan Rehavita
2015-2020.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Consellaría de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda acostuma a anunciar
programas en materia de vivenda que logo ou ben non se executan ou ben os resultados
finais distan moito dos comprometidos. Esta forma de facer política vai acompañada
dunha ausencia sistemática de avaliación dos resultados e dunha falta de transparencia a
respecto dos datos de execución alcanzados.
Un claro exemplo disto é o anterior Plan Rehavita, Plan galego de
rehabilitación, aluguer e mellora de acceso á vivenda 2015-2020, do que a Xunta négase
a ofrecer información sobre o desenvolvemento acadado. Dende o grupo parlamentario
do Bloque Nacionalista Galego formulamos no momento de finalización do plan
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distintas iniciativas solicitando os datos detallados do investimento real realizado polo
Goberno galego para o cumprimento de cada un dos eixos recollidos neste plan.
Igualmente demandamos a elaborac
plan que incluíse, para alén dos datos concretos, unha revisión das causas da baixa
execución dos programas. En resposta a unha destas preguntas rexistradas a Xunta de
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Galiza comprometíase con este grupo a presentar os datos requiridos nun informe que
s í

P

“

2021”,

é

b

unanimidade na comisión 2º do Parlamento.
Existe unha evidente dilación dos prazos, ao comprometerse a aportar esa
información a finais de 2021, é dicir, un ano despois de que ese plan de vivenda
caducase. Mais a realidade é que entrados no ano 2022 o informe segue sen elaborarse.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate na Comisión 2ª:
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a entregar de forma inmediata o
informe de avaliación do Plan Rehavita Plan galego de rehabilitación, aluguer e mellora
de acceso á vivenda 2015-2020 comprometido para 2021 no que se inclúan como
mínimo os seguintes aspectos:
· O valor acadado para cada un dos indicadores previstos.
· Os datos da inversión real e os obxectivos concretos alcanzados, de forma
detallada para cada un dos programas que se inclúen nos distintos eixos de actuación do
plan.
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· Un diagnóstico das causas das desviacións orzamentarias e unha avaliación do
seu impacto sobre os obxectivos marcados.”

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Alexandra Fernández Gómez
Paulo Ríos Santomé
Deputada e deputado do G.P. do BNG
Luis Bará Torres
Viceportavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Alexandra Fernández Gómez na data 20/01/2022 17:57:33

Paulo Ríos Santomé na data 20/01/2022 17:57:40
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Xosé Luis Bará Torres na data 20/01/2022 17:57:46
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e do seu deputado Leticia Gallego Sanromán, Paloma Castro Rey e
Pablo Arangüena Fernández, a través do seu portavoz solicita a esa Mesa a
seguinte corrección de erros no documento con número de rexistro 26313,
advertido un erro en dito documento.
Corrección de erros:
No encabezado da proposición non de lei onde di:
“...a seguinte proposición non de lei en Comisión 1.ª, Industria, Enerxía,
Comercio e Turismo.”, debe dicir: “...a seguinte proposición non de lei en
Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.”

Pazo do Parlamento, 24 de xaneiro do 2022
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Paloma Castro Rey
Pablo Arangüena Fernández
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Luís Manuel Álvarez Martínez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 24/01/2022 10:07:47
Paloma Castro Rey na data 24/01/2022 10:07:55
Pablo Arangüena Fernández na data 24/01/2022 10:08:38
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