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

ı 28540 (11/POC-005179)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a sentenza condenatoria á Corporación de Radio Televisión de Galicia pola vulneración dos
dereitos fundamentais do xornalista Carlos Jiménez
101768

ı 28625 (11/POC-005201)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia logo da sentenza xudicial do Tribunal Superior de Xustiza
respecto da súa política eólica
101771

ı 28729 (11/POC-005202)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para garantir o cumprimento da normativa ambiental
101776

ı 28739 (11/POC-005203)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a valoración da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural respecto da sentenza 0014/2020 do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
101780
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ı 28743 (11/POC-005204)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Carreira Pazos, Iria e 2 máis
Sobre a sanción imposta a unha traballadora do servizo de urxencias do Centro Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
101783

ı 28827 (11/POC-005261)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Ríos Santomé, Paulo e 3 máis
Sobre o incumprimento das condición laborais das persoas contratadas polas empresas concesionarias no servizo de transporte público de Galicia
101787

101740

XI lexislatura. Número 265. 27 de xaneiro de 2022

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

ı 27773 (11/POC-004912)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da ampliación do conservatorio profesional de
música de Santiago de Compostela
101791

ı 27774 (11/POC-004913)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 3 máis
Sobre a situación actual do Plan director de saneamento da ría de Noia

ı 27775 (11/POC-004914)

101793

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 3 máis
Sobre os datos con que conta o Goberno autonómico respecto da afección da pandemia da
covid-19 nas mulleres galegas e as previsións dun plan de choque para rectificar as desigualdades
101795

ı 27776 (11/POC-004915)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da reforma do centro de saúde de Ribeira e a cobertura total do cadro de persoal sanitario
101797

ı 27777 (11/POC-004916)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as xestións realizadas polo Goberno galego para que Twitter inclúa o galego entre os idiomas
ofrecidos polas súas opcións de conﬁguración
101799

ı 27778 (11/POC-004917)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 3 máis
Sobre o Plan Ribeira Sacra, plan de xestión da paisaxe cultural
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ı 27779 (11/POC-004918)

101801

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da construción dunha residencia pública no concello de Padrón
101804

ı 27780 (11/POC-004919)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Álvarez Martínez, Luis Manuel

101741

XI lexislatura. Número 265. 27 de xaneiro de 2022

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

Sobre a valoración do Goberno galego respecto do xacemento de Castro Valente e a posible afección que cause a este patrimonio a proxectada liña de alta tensión LAT 220 kV Lousame-Tibo
101806

ı 27781 (11/POC-004920)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre a postura da Xunta de Galicia respecto do compromiso coa igualdade real entre homes e
mulleres das universidades públicas galegas
101808

ı 27782 (11/POC-004921)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as actuacións do Goberno galego respecto das exixencias en materia de igualdade por parte
das empresas que ofrecen prácticas ao alumnado de formación profesional
101810

ı 27783 (11/POC-004922)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre o proxecto construtivo dunha pasarela metálica provisional para a ponte Ribeira, no río Sarria
101812

ı 27784 (11/POC-004923)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre o estado actual do expediente de expropiación forzosa da vía da Casalonga, no concello
de Teo
101814

ı 27789 (11/POC-004925)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia en relación coa cooﬁcialidade do galego en Asturias
101817

ı 27795 (11/POC-004926)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a dotación de profesorado especialista en pedagoxía terapéutica e audición e linguaxe no
Instituto de Ensinanza Secundaria Alfredo Brañas, de Carballo
101821
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ı 27797 (11/POC-004927)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a declaración como ben de interese cultural da ponte de Cruzul, no concello de Becerreá
101824

ı 27798 (11/POC-004928)

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

101742
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Sobre as actuacións desenvolvidas pola Xunta de Galicia para preservar o patrimonio artístico das
extintas caixas de aforros galegas, declarado BIC en 2015
101827

ı 27799 (11/POC-004929)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a demanda de actuacións de restauración no Parque do Pasatempo, en Betanzos 101831

ı 27804 (11/POC-004930)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Iglesias, María do Carme e 3 máis
Sobre a situación laboral do persoal do centro especial de emprego Ilunion Servicios Industriales
101834

ı 27811 (11/POC-004931)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a política ferroviaria da Xunta de Galicia e, en concreto, 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
101840

ı 27817 (11/POC-004932)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre a xestión da Xunta de Galicia en relación coas dúbidas existentes respecto da autoría das
obras da exposición titulada Creacións máxicas de medidas exactas, Maruja Mallo e Luís Seoane en
Bos Aires (1936-1965)
101845

ı 27818 (11/POC-004933)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 4 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da política cultural do goberno local da cidade de
Ourense
101848

ı 27819 (11/POC-004934)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre o estado en que se atopa a tramitación do Plan xeral de ordenación municipal de Noia
101850
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ı 27820 (11/POC-004935)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da mellora viaria no concello de Val do Dubra
101851

ı 27821 (11/POC-004936)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis

101743
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Sobre as previsións da Xunta de Galicia en relación coa creación dun centro público de atención residencial en Boiro
101853

ı 27822 (11/POC-004937)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da redacción, elaboración e contido do Plan de
arquivos de Galicia
101855

ı 27823 (11/POC-004938)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre a incompatibilidade das obras de construción dun albergue en Santa María A Real de Oseira
coa protección patrimonial
101857

ı 27824 (11/POC-004939)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para estender o servizo de hospitalización a
domicilio á totalidade da área sanitaria de Santiago de Compostela e A Barbanza
101859

ı 27825 (11/POC-004940)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre os resultados e a valoración dunha avaliación da Real Academia Galega sobre a competencia
bilingüe en galego e castelán da mocidade
101861

ı 27826 (11/POC-004941)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre o número de reunións mantidas polo Pleno e a Permanente da Comisión Interdepartamental
da Ribeira Sacra, os organismos convidados e as previsións para a seguinte reunión
101863

ı 27827 (11/POC-004942)

CSV: BOPGDSPG-24j6YjPjU-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Torrado Quintela, Julio
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para garantir a axeitada cobertura da atención
pediátrica no concello da Baña
101865

ı 27828 (11/POC-004943)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre a atención sanitaria no Centro de Saúde de Ordes

ı 27830 (11/POC-004944)

101867

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

101744
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Díaz Varela, Noa Susana e Torrado Quintela, Julio
Sobre as listaxes de agarda no Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
101869

ı 27831 (11/POC-004945)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Francisco Rivera, Juan Carlos
Sobre a colaboración co Concello de Negreira para a construción dun módulo de atletismo 101872

ı 27832 (11/POC-004946)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre a falta de profesorado nos colexios de educación infantil e primaria Monte dos Postes e As
Fontiñas, de Santiago de Compostela
101874

ı 27834 (11/POC-004947)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre a iluminación e outras medidas de protección e seguridade dos peóns na ponte da variante
de Noia
101876

ı 27839 (11/POC-004948)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre o cumprimento pola Universidad Intercontinental de la Empresa dos requisitos do Real decreto 640/2021, de creación, recoñecemento e autorización de universidades e centros universitarios, e acreditación institucional de centros universitarios
101878

ı 27844 (11/POC-004949)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Otero Lago, Noelia
Sobre a situación de acoso laboral denunciada por un traballador da Corporación Radio e Televisión
de Galicia
101879

ı 27850 (11/POC-004950)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre o incumprimento da toponimia oﬁcial no foro de debate que se está a desenvolver na illa da Toxa
101881
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ı 27852 (11/POC-004951)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre a execución orzamentaria no segundo trimestre do ano 2021 da partida 151A, relativa ao fomento da lingua galega
101883

ı 27853 (11/POC-004952)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

101745
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Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre o informe da Consellería de Sanidade respecto da piscina da Picota, no concello de Mazaricos
101884

ı 27855 (11/POC-004953)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 3 máis
Sobre a postura da Xunta de Galicia respecto do impulso das políticas públicas en materia de servizos sociais, sanidade, seguridade e igualdade para a abolición da prostitución
101885

ı 27856 (11/POC-004954)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre o estado en que se atopan os traballos para establecer protocolos de atención ás familias
nos casos de falecemento en accidente dalgún dos seus membros
101887

ı 27857 (11/POC-004955)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 3 máis
Sobre o estado en que se atopan os traballos de elaboración do decreto que creará o Rexistro de
Familias Monomarentais e Monoparentais de Galicia
101889

ı 27858 (11/POC-004956)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 3 máis
Sobre a resolución da convocatoria das axudas do Programa Emega 2021

101891

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Torrado Quintela, Julio
Sobre o peche do Centro de Saúde dos Tilos, en Teo

101893

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e 2 máis
Sobre o número de contaxios na residencia de maiores Domus Vi Bembrive, en Vigo

101895

ı 27859 (11/POC-004957)
ı 27860 (11/POC-004958)
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ı 27863 (11/POC-004959)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre a restauración da canteira da Casalonga, no concello de Teo, e a expropiación dunha pista
para a súa explotación
101898

ı 27867 (11/POC-004960)

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

101746
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Sobre o estado do requirimento do Goberno galego ao Goberno central respecto dos fondos europeos
101900

ı 27871 (11/POC-004961)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre a colaboración co Concello de Brión na execución dun parque cuberto na rúa Tarrío, en Pedrouzos
101904

ı 27876 (11/POC-004963)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vega Pérez, Daniel e 5 máis
Sobre os criterios que tivo que cumprir Galicia para ser declarada oﬁcialmente libre de tuberculose
bovina
101906

ı 27895 (11/POC-004964)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as medidas que se están a tomar e as que se deben poñer en marcha para prestar unha
atención digna á saúde mental
101910

ı 27905 (11/POC-004965)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre o estado de conservación da capela de Oza, na Coruña, e o seu uso social e cultural por parte
da veciñanza
101915

ı 27906 (11/POC-004966)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a ampliación dos estudos de gaita de fol e de música tradicional e popular

ı 27907 (11/POC-004967)

101918
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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a dotación orzamentaria de novidades editoriais en galego con destino ás bibliotecas e/ou
axencias de lectura públicas de titularidade municipal integradas na Rede de Bibliotecas Públicas
de Galicia
101922

ı 27908 (11/POC-004968)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a deturpación da toponimia galega na rede social LinkedIn

ı 27909 (11/POC-004969)

101925

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

101747
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Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a demanda de información respecto do proxecto cultural do Xacobeo 2021

ı 27911 (11/POC-004970)

101928

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da creación dun centro de ensino secundario para
a zona rural de Culleredo
101932

ı 27916 (11/POC-004971)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e Lourenzo Sobral, Manuel Antonio
Sobre as razóns de que a Xunta de Galicia non asuma a xestión e o ﬁnanciamento do Conservatorio
Profesional de Música de Lalín e as medidas que pensa tomar ao respecto
101934

ı 27917 (11/POC-004972)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as deﬁciencias educativas no concello de Culleredo

ı 27921 (11/POC-004973)

101937

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Castro García, Daniel e 2 máis
Sobre a necesidade de poder realizar os exames da Universidade Nacional de Educación a Distancia
en lingua galega
101942

ı 27924 (11/POC-004974)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 3 máis
Sobre a ausencia do informe de Patrimonio no expediente da obra que se está a levar a cabo na
parroquia de San Xoán de Furelos, no concello de Melide
101946

ı 27925 (11/POC-004975)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para promover a construción dun novo instituto en Navia,
Vigo
101949
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ı 27928 (11/POC-004976)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Freire Vázquez, María Begoña e 8 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da actuación da Sareb en Galicia e as consecuencias
que pode ter para ducias de familias galegas
101952

ı 27930 (11/POC-004977)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

101748
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Queixas Zas, Mercedes e 3 máis
Sobre a formación en ensinanzas en réxime especial vinculadas á danza

101955

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a declaración da cultura como ben de primeira necesidade

101959

ı 27931 (11/POC-004978)
ı 27933 (11/POC-004979)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e 3 máis
Sobre o aumento das prazas no Mestrado Universitario en Profesorado na Universidade de Vigo
para o curso 2020/2021
101965

ı 27934 (11/POC-004980)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a Estratexia da Cultura Galega 2021

101968

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a posta en marcha do Plan de fomento da lectura

101972

ı 27937 (11/POC-004981)
ı 27938 (11/POC-004982)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a avaliación do Decreto 79/2010 para o plurilingüismo no ensino non universitario 101975

ı 27939 (11/POC-004983)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre medidas de apoio directo á creación cultural

101979

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre o apoio á lingua galega como lingua vehicular do ensino

101983

ı 27940 (11/POC-004984)
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ı 27941 (11/POC-004985)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as medidas adoptadas pola Xunta de Galicia en relación coa recuperación das pías bautismais
da igrexa románica de San Xián de Moraime
101987

ı 27942 (11/POC-004986)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

101749
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Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a situación de incerteza creada por mor da saída da Xunta de Galicia do Padroado da Fundación Sargadelos
101991

ı 27944 (11/POC-004987)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Ríos Santomé, Paulo e 3 máis
Sobre as obras que se están a levar a cabo no castro da Subidá, en Marín

ı 27947 (11/POC-004988)

101996

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre os retos do ensino público galego tras a aprobación da Lei orgánica de modiﬁcación da Lei
orgánica de educación
101999

ı 27948 (11/POC-004989)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a mellora da oferta de espazos dixitais de autoaprendizaxe da lingua galega

ı 27953 (11/POC-004990)

102002

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para impulsar a produtividade do tecido produtivo
e a competitividade da economía galega
102006

ı 27954 (11/POC-004991)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre o control de especies exóticas invasoras e os resultados do Plan estratéxico de xestión de
especies exóticas invasoras
102009

ı 27959 (11/POC-004992)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego en relación coa elaboración dunha nova Estratexia galega
de cambio climático e enerxía 2050
102014

CSV: BOPGDSPG-24j6YjPjU-7
Verificación:
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ı 27961 (11/POC-004993)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para modiﬁcar os horarios de conexión por autobús VerínA Gudiña-Verín para harmonizalos cos dos trens de alta velocidade
102018

ı 27969 (11/POC-004994)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 2 máis
Sobre a postura do Goberno galego respecto de referendar a reforma laboral pactada polo Goberno
do Estado cos axentes sociais
102021

ı 27971 (11/POC-004995)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da aprobación dos plans reitores de uso e xestión
dos parques naturais pendentes e dos plans especíﬁcos de conservación para cada un dos espazos
inseridos na Rede Natura 2000, así como respecto da ampliación desta e da súa opinión referida á
creación do fondo de conservación da natureza
102024

ı 27976 (11/POC-004996)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 4 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto de que as corporacións locais non sexan beneﬁciarias do Programa de primeira experiencia profesional
102028

ı 27977 (11/POC-004997)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a relación das actuacións do Plan hidrolóxico Galicia-Costa 2015-2021 que están pendentes
de executar, as previsións do Goberno galego referidas á elaboración e aprobación dos plans autonómicos de saneamento e de abastecemento, así como sobre o encargo dunha auditoría respecto
da situación, funcionamento e deﬁciencias das EDAR que xestiona a través de Augas de Galicia
102032

ı 27962 (11/POC-004998)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para modiﬁcar os horarios de conexión por autobús VerínA Gudiña-Verín para harmonizalos cos dos trens de alta velocidade
102035

CSV: BOPGDSPG-24j6YjPjU-7
Verificación:
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ı 27979 (11/POC-004999)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a relación das actuacións do Plan hidrolóxico Galicia-Costa 2015-2021 que están pendentes
de executar, as previsións do Goberno galego referidas á elaboración e aprobación dos plans autonómicos de saneamento e de abastecemento, así como sobre o encargo dunha auditoría respecto
da situación, funcionamento e deﬁciencias das EDAR que xestiona a través de Augas de Galicia
102038

ı 27980 (11/POC-005000)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a xestión levada a cabo e as previsións do Goberno galego en relación coa ampliación da
Rede Natura 2000 en Galicia, así como sobre a revisión do seu plan director e a aprobación de plans
de xestión especíﬁcos para cada un dos espazos inseridos nela
102041
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ı 27981 (11/POC-005001)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a xestión levada a cabo e as previsións do Goberno galego en relación coa ampliación da
Rede Natura 2000 en Galicia, así como sobre a revisión do seu plan director e a aprobación de plans
de xestión especíﬁcos para cada un dos espazos inseridos nela
102046

ı 27982 (11/POC-005002)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto das posibles irregularidades detectadas na tramitación
do proxecto mineiro de litio Alberta I, promovido nos concellos de Avión, Beariz, Forcarei, CerdedoCotobade e A Lama
102051

ı 27983 (11/POC-005003)

CSV: BOPGDSPG-24j6YjPjU-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para cumprir o obxectivo de recollida de residuos para a
reutilización e a reciclaxe
102057
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1. Procedementos parlamentarios
1.4. Procedementos de información
1.4.4. Preguntas
1.4.4.2. Preguntas orais en comisión

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 24 de xaneiro de 2022, adoptou os seguintes acordos:

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

- 28540 (11/POC-005179)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a sentenza condenatoria á Corporación de Radio Televisión de Galicia pola vulneración dos
dereitos fundamentais do xornalista Carlos Jiménez
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación Radio e Televisión de Galicia
- 28625 (11/POC-005201)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia logo da sentenza xudicial do Tribunal Superior de Xustiza
respecto da súa política eólica
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 28729 (11/POC-005202)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para garantir o cumprimento da normativa ambiental
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

CSV: BOPGDSPG-24j6YjPjU-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 28739 (11/POC-005203)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a valoración da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural respecto da sentenza 0014/2020 do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28743 (11/POC-005204)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Carreira Pazos, Iria e 2 máis
Sobre a sanción imposta a unha traballadora do servizo de urxencias do Centro Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 28827 (11/POC-005261)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Ríos Santomé, Paulo e 3 máis
Sobre o incumprimento 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
- 27773 (11/POC-004912)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da ampliación do conservatorio profesional de
música de Santiago de Compostela
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 27774 (11/POC-004913)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 3 máis
Sobre a situación actual do Plan director de saneamento da ría de Noia
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 27775 (11/POC-004914)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 3 máis
Sobre os datos con que conta o Goberno autonómico respecto da afección da pandemia da covid19 nas mulleres galegas e as previsións dun plan de choque para rectiﬁcar as desigualdades
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

CSV: BOPGDSPG-24j6YjPjU-7
Verificación:
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- 27776 (11/POC-004915)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da reforma do centro de saúde de Ribeira e a cobertura total do cadro de persoal sanitario
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 27777 (11/POC-004916)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as xestións realizadas polo Goberno galego para que Twitter inclúa o galego entre os idiomas
ofrecidos polas súas opcións de conﬁguración
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 27778 (11/POC-004917)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 3 máis
Sobre o Plan Ribeira Sacra, plan de xestión da paisaxe cultural
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 27779 (11/POC-004918)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da construción dunha residencia pública no concello de Padrón
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 27780 (11/POC-004919)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do xacemento de Castro Valente e a posible afección que cause a este patrimonio a proxectada liña de alta tensión LAT 220 kV Lousame-Tibo
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 27781 (11/POC-004920)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre a postura da Xunta de Galicia respecto do compromiso coa igualdade real entre homes e
mulleres das universidades públicas galegas
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 27782 (11/POC-004921)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as actuacións do Goberno galego respecto das exixencias en materia de igualdade por parte
das empresas que ofrecen prácticas ao alumnado de formación profesional
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 27783 (11/POC-004922)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre o proxecto construtivo dunha pasarela metálica provisional para a ponte Ribeira, no río Sarria
Comisión 4ª, Educación e Cultura

CSV: BOPGDSPG-24j6YjPjU-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 27784 (11/POC-004923)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre o estado actual do expediente de expropiación forzosa da vía da Casalonga, no concello de Teo
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 27789 (11/POC-004925)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia en relación coa cooﬁcialidade do galego en Asturias
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 27795 (11/POC-004926)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a dotación de profesorado especialista en pedagoxía terapéutica e audición e linguaxe no
Instituto de Ensinanza Secundaria Alfredo Brañas, de Carballo
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 27797 (11/POC-004927)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a declaración como ben de interese cultural da ponte de Cruzul, no concello de Becerreá
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 27798 (11/POC-004928)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as actuacións desenvolvidas pola Xunta de Galicia para preservar o patrimonio artístico das
extintas caixas de aforros galegas, declarado BIC en 2015
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 27799 (11/POC-004929)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a demanda de actuacións de restauración no Parque do Pasatempo, en Betanzos
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 27804 (11/POC-004930)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Iglesias, María do Carme e 3 máis
Sobre a situación laboral do persoal do centro especial de emprego Ilunion Servicios Industriales
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

CSV: BOPGDSPG-24j6YjPjU-7
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- 27811 (11/POC-004931)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a política ferroviaria da Xunta de Galicia e, en concreto, 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
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 27817 (11/POC-004932)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre a xestión da Xunta de Galicia en relación coas dúbidas existentes respecto da autoría das
obras da exposición titulada Creacións máxicas de medidas exactas, Maruja Mallo e Luís Seoane en
Bos Aires (1936-1965)
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 27818 (11/POC-004933)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 4 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da política cultural do goberno local da cidade de
Ourense
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 27819 (11/POC-004934)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre o estado en que se atopa a tramitación do Plan xeral de ordenación municipal de Noia
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 27820 (11/POC-004935)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da mellora viaria no concello de Val do Dubra
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 27821 (11/POC-004936)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia en relación coa creación dun centro público de atención residencial en Boiro
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 27822 (11/POC-004937)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da redacción, elaboración e contido do Plan de
arquivos de Galicia
Comisión 4ª, Educación e Cultura

CSV: BOPGDSPG-24j6YjPjU-7
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- 27823 (11/POC-004938)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre a incompatibilidade das obras de construción dun albergue en Santa María A Real de Oseira
coa protección patrimonial
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 27824 (11/POC-004939)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para estender o servizo de hospitalización a
domicilio á totalidade da área sanitaria de Santiago de Compostela e A Barbanza
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 27825 (11/POC-004940)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre os resultados e a valoración dunha avaliación da Real Academia Galega sobre a competencia
bilingüe en galego e castelán da mocidade
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 27826 (11/POC-004941)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre o número de reunións mantidas polo Pleno e a Permanente da Comisión Interdepartamental
da Ribeira Sacra, os organismos convidados e as previsións para a seguinte reunión
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 27827 (11/POC-004942)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Torrado Quintela, Julio
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para garantir a axeitada cobertura da atención
pediátrica no concello da Baña
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 27828 (11/POC-004943)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre a atención sanitaria no Centro de Saúde de Ordes
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 27830 (11/POC-004944)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Torrado Quintela, Julio
Sobre as listaxes de agarda no Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

CSV: BOPGDSPG-24j6YjPjU-7
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- 27831 (11/POC-004945)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Francisco Rivera, Juan Carlos
Sobre a colaboración co Concello de Negreira para a construción dun módulo de atletismo
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 27832 (11/POC-004946)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre a falta de profesorado nos colexios de educación infantil e primaria Monte dos Postes e As
Fontiñas, de Santiago de Compostela
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 27834 (11/POC-004947)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre a iluminación e outras medidas de protección e seguridade dos peóns na ponte da variante
de Noia
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 27839 (11/POC-004948)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre o cumprimento pola Universidad Intercontinental de la Empresa dos requisitos do Real decreto 640/2021, de creación, recoñecemento e autorización de universidades e centros universitarios, e acreditación institucional de centros universitarios
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 27844 (11/POC-004949)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Otero Lago, Noelia
Sobre a situación de acoso laboral denunciada por un traballador da Corporación Radio e Televisión
de Galicia
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación Radio e Televisión de Galicia
- 27850 (11/POC-004950)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre o incumprimento da toponimia oﬁcial no foro de debate que se está a desenvolver na illa da
Toxa
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 27852 (11/POC-004951)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre a execución orzamentaria no segundo trimestre do ano 2021 da partida 151A, relativa ao fomento da lingua galega
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 27853 (11/POC-004952)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre o informe da Consellería de Sanidade respecto da piscina da Picota, no concello de Mazaricos
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 27855 (11/POC-004953)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 3 máis
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Sobre a postura da Xunta de Galicia respecto do impulso das políticas públicas en materia de servizos sociais, sanidade, seguridade e igualdade para a abolición da prostitución
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 27856 (11/POC-004954)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre o estado en que se atopan os traballos para establecer protocolos de atención ás familias
nos casos de falecemento en accidente dalgún dos seus membros
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 27857 (11/POC-004955)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 3 máis
Sobre o estado en que se atopan os traballos de elaboración do decreto que creará o Rexistro de
Familias Monomarentais e Monoparentais de Galicia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 27858 (11/POC-004956)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 3 máis
Sobre a resolución da convocatoria das axudas do Programa Emega 2021
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 27859 (11/POC-004957)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Torrado Quintela, Julio
Sobre o peche do Centro de Saúde dos Tilos, en Teo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 27860 (11/POC-004958)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e 2 máis
Sobre o número de contaxios na residencia de maiores Domus Vi Bembrive, en Vigo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 27863 (11/POC-004959)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre a restauración da canteira da Casalonga, no concello de Teo, e a expropiación dunha pista
para a súa explotación
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 27867 (11/POC-004960)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
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Sobre o estado do requirimento do Goberno galego ao Goberno central respecto dos fondos europeos
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 27871 (11/POC-004961)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre a colaboración co Concello de Brión na execución dun parque cuberto na rúa Tarrío, en Pedrouzos
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 27876 (11/POC-004963)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vega Pérez, Daniel e 5 máis
Sobre os criterios que tivo que cumprir Galicia para ser declarada oﬁcialmente libre de tuberculose
bovina
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 27895 (11/POC-004964)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as medidas que se están a tomar e as que se deben poñer en marcha para prestar unha
atención digna á saúde mental
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 27905 (11/POC-004965)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre o estado de conservación da capela de Oza, na Coruña, e o seu uso social e cultural por parte
da veciñanza
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 27906 (11/POC-004966)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a ampliación dos estudos de gaita de fol e de música tradicional e popular
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 27907 (11/POC-004967)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a dotación orzamentaria de novidades editoriais en galego con destino ás bibliotecas e/ou
axencias de lectura públicas de titularidade municipal integradas na Rede de Bibliotecas Públicas
de Galicia
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 27908 (11/POC-004968)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a deturpación da toponimia galega na rede social LinkedIn
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 27909 (11/POC-004969)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a demanda de información respecto do proxecto cultural do Xacobeo 2021
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 27911 (11/POC-004970)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da creación dun centro de ensino secundario para
a zona rural de Culleredo
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 27916 (11/POC-004971)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e Lourenzo Sobral, Manuel Antonio
Sobre as razóns de que a Xunta de Galicia non asuma a xestión e o ﬁnanciamento do Conservatorio
Profesional de Música de Lalín e as medidas que pensa tomar ao respecto
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 27917 (11/POC-004972)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as deﬁciencias educativas no concello de Culleredo
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 27921 (11/POC-004973)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Castro García, Daniel e 2 máis
Sobre a necesidade de poder realizar os exames da Universidade Nacional de Educación a Distancia
en lingua galega
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 27924 (11/POC-004974)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 3 máis
Sobre a ausencia do informe de Patrimonio no expediente da obra que se está a levar a cabo na
parroquia de San Xoán de Furelos, no concello de Melide
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 27925 (11/POC-004975)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para promover a construción dun novo instituto en Navia, Vigo
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 27928 (11/POC-004976)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Freire Vázquez, María Begoña e 8 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da actuación da Sareb en Galicia e as consecuencias
que pode ter para ducias de familias galegas
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 27930 (11/POC-004977)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 3 máis
Sobre a formación en ensinanzas en réxime especial vinculadas á danza
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 27931 (11/POC-004978)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a declaración da cultura como ben de primeira necesidade
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 27933 (11/POC-004979)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e 3 máis
Sobre o aumento das prazas no Mestrado Universitario en Profesorado na Universidade de Vigo
para o curso 2020/2021
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 27934 (11/POC-004980)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a Estratexia da Cultura Galega 2021
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 27937 (11/POC-004981)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a posta en marcha do Plan de fomento da lectura
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 27938 (11/POC-004982)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a avaliación do Decreto 79/2010 para o plurilingüismo no ensino non universitario
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 27939 (11/POC-004983)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre medidas de apoio directo á creación cultural
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 27940 (11/POC-004984)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre o apoio á lingua galega como lingua vehicular do ensino
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 27941 (11/POC-004985)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as medidas adoptadas pola Xunta de Galicia en relación coa recuperación das pías bautismais
da igrexa románica de San Xián de Moraime
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 27942 (11/POC-004986)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a situación de incerteza creada por mor da saída da Xunta de Galicia do Padroado da Fundación Sargadelos
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 27944 (11/POC-004987)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Ríos Santomé, Paulo e 3 máis
Sobre as obras que se están a levar a cabo no castro da Subidá, en Marín
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 27947 (11/POC-004988)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre os retos do ensino público galego tras a aprobación da Lei orgánica de modiﬁcación da Lei
orgánica de educación
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 27948 (11/POC-004989)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
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Sobre a mellora da oferta de espazos dixitais de autoaprendizaxe da lingua galega
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 27953 (11/POC-004990)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para impulsar a produtividade do tecido produtivo
e a competitividade da economía galega
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 27954 (11/POC-004991)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre o control de especies exóticas invasoras e os resultados do Plan estratéxico de xestión de
especies exóticas invasoras
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 27959 (11/POC-004992)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego en relación coa elaboración dunha nova Estratexia galega
de cambio climático e enerxía 2050
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 27961 (11/POC-004993)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para modiﬁcar os horarios de conexión por autobús VerínA Gudiña-Verín para harmonizalos cos dos trens de alta velocidade
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 27969 (11/POC-004994)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 2 máis
Sobre a postura do Goberno galego respecto de referendar a reforma laboral pactada polo Goberno
do Estado cos axentes sociais
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 27971 (11/POC-004995)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da aprobación dos plans reitores de uso e xestión
dos parques naturais pendentes e dos plans especíﬁcos de conservación para cada un dos espazos
inseridos na Rede Natura 2000, así como respecto da ampliación desta e da súa opinión referida á
creación do fondo de conservación da natureza
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

101765

XI lexislatura. Número 265. 27 de xaneiro de 2022

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

- 27976 (11/POC-004996)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 4 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto de que as corporacións locais non sexan beneﬁciarias do Programa de primeira experiencia profesional
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 27977 (11/POC-004997)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a relación das actuacións do Plan hidrolóxico Galicia-Costa 2015-2021 que están pendentes
de executar, as previsións do Goberno galego referidas á elaboración e aprobación dos plans autonómicos de saneamento e de abastecemento, así como sobre o encargo dunha auditoría respecto
da situación, funcionamento e deﬁciencias das EDAR que xestiona a través de Augas de Galicia
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 27962 (11/POC-004998)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para modiﬁcar os horarios de conexión por autobús VerínA Gudiña-Verín para harmonizalos cos dos trens de alta velocidade
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 27979 (11/POC-004999)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a relación das actuacións do Plan hidrolóxico Galicia-Costa 2015-2021 que están pendentes
de executar, as previsións do Goberno galego referidas á elaboración e aprobación dos plans autonómicos de saneamento e de abastecemento, así como sobre o encargo dunha auditoría respecto
da situación, funcionamento e deﬁciencias das EDAR que xestiona a través de Augas de Galicia
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 27980 (11/POC-005000)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a xestión levada a cabo e as previsións do Goberno galego en relación coa ampliación da
Rede Natura 2000 en Galicia, así como sobre a revisión do seu plan director e a aprobación de plans
de xestión especíﬁcos para cada un dos espazos inseridos nela
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 27981 (11/POC-005001)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a xestión levada a cabo e as previsións do Goberno galego en relación coa ampliación da
Rede Natura 2000 en Galicia, así como sobre a revisión do seu plan director e a aprobación de plans
de xestión especíﬁcos para cada un dos espazos inseridos nela
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 27982 (11/POC-005002)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto das posibles irregularidades detectadas na tramitación
do proxecto mineiro de litio Alberta I, promovido nos concellos de Avión, Beariz, Forcarei, CerdedoCotobade e A Lama
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 27983 (11/POC-005003)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para cumprir o obxectivo de recollida de residuos para a
reutilización e a reciclaxe
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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Santiago de Compostela, 25 de xaneiro de 2022
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Alexandra Fernández Gómez e María
González Albert, deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego (BNG), ao abeiro do disposto nos artigos 152 e concordantes e 98 do
Regulamento da Cámara e nas normas de funcionamento da Comisión de control
da CRTVG, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na
Comisión de control da CRTVG polo trámite de urxencia, sobre a sentenza
condenatoria á CRTVG pola vulneración dos dereitos fundamentais do xornalista
Carlos Jiménez.

Xustificación da urxencia
A urxencia vén motivada pola gravidade dos feitos recollidos na sentenza
do Xulgado do Social nº 1 de Santiago de Compostela.

Exposición de motivos
No pasado mes de decembro fíxose pública a sentenza ditada polo
Xulgado do Social nº1 de Compostela na que se declara nula a sanción imposta
pola CRTVG contra o xornalista Carlos Jiménez e condena a Corporación a
CSV: BOPGDSPG-24j6YjPjU-7
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indemnizar o traballador logo de lle vulnerar os seus dereitos fundamentais.
O xulgado obriga a CRTVG a aboarlle a Jiménez os salarios que deixou
de percibir por mor da sanción imposta e obriga a Corporación a pagarlle unha
indemnización por danos e prexuízos recoñecendo que o ente público vulnerou
os seus dereitos fundamentais.
1
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Unha decisión xudicial dura por uns feitos gravísimos que son total e
absolutamente inadmisibles. No fallo, o tribunal sitúa a sanción imposta contra
Jiménez no marco dunha represalia polas súas reivindicacións profesionais e a
súa participación nos Venres Negros.
Para o Bloque Nacionalista Galego o acontecido contra este traballador
esixe a asunción de responsabilidades por parte da dirección da CRTVG.

Por todo o exposto, formulamos as seguintes preguntas para resposta oral
na Comisión de control da CRTVG polo trámite de urxencia:
- Que valoración fai a CRTVG da sentenza e dos feitos que nela se
recollen?
- Vai asumir algunha responsabilidade a CRTVG toda vez que vén de ser
condenada pola vulneración dos dereitos fundamentais dun traballador?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Olalla Rodil Fernández na data 20/01/2022 16:53:49

Alexandra Fernández Gómez na data 20/01/2022 16:54:03
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María González Albert na data 20/01/2022 16:54:16
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Ramón Fernández Alfonzo e Daniel Pérez López,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto nos artigos 152 e 98 do Regulamento da Cámara, presentan a
seguinte Pregunta para resposta oral 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.

CSV: BOPGDSPG-24j6YjPjU-7
REXISTRO-2ep3CmgPV-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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 formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
6ª polo trámite de urxencia:
. Que responsabilidades e rectificacións asume o goberno galego despois da
demoledora sentenza do TSX respecto da repotenciación do parque eólico de Corme?
. Asume o goberno galego que o marco legal que construíu está en entredito e
que debe derrogalo para impulsar un novo?
. Como valora os contidos da sentenza, singularmente respecto da vulneración
do marco comunitario e a tramitación dos informes?
. Como valora o impacto desta e outras sentenzas nas leis de 2017 e 2021 que
modifican o sector eólico? E nas mudanzas impulsadas na lei de orzamentos de 2022 e
nas que prevé impulsar na futura lei de áreas empresariais?
. Asume o goberno galego que a súa constante improvisación lexislativa no
sector eólico agrava os problemas vixentes e que é necesario impulsar un novo marco
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regulatorio?
. É consciente o goberno galego de que é responsábel da falta de garantías
democráticas para a cidadanía galega?
. É consciente o goberno galego de que é responsábel da falta de garantías de
protección medioambiental e patrimonial?
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. É consciente o goberno galego de que é responsábel de que o sector eólico sexa
visto pola sociedade como un problema?
. A que proxectos pode afectar o impacto esta sentenza?

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 24/01/2022 10:15:07

Ramón Fernández Alfonzo na data 24/01/2022 10:15:17
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Daniel Pérez López na data 24/01/2022 10:15:28
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Paulo Ríos Santomé e Alexandra Fernández Gómez,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto nos artigos 152 e 98 do Regulamento da Cámara, presentan a
seguinte Pregunta para resposta oral 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
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.
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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
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anunciar a organización ecoloxista Adega contra a aprobación dos parques Bustelo,
Campelo e Toural, promovidos por Greenalia.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
2ª polo trámite de urxencia:
. Como valora o goberno galego a sucesión de sentenzas xudiciais que anulan
acordos do Consello da Xunta polos que se aproban parques eólicos?
. Quen vai asumir as responsabilidades pola anulación da aprobación polo
Consello da Xunta da repotenciación do parque eólico Corme G-3, logo da sentenza do
Tribunal Superior de Xustiza de Galiza?
. Como valora o goberno galego os recursos presentados por Adega contra a
aprobación dos parques eólicos Bustelo, Campelo e Toural, da empresa Greenalia?
. Que medidas ten previsto adoptar o goberno galego para garantir o
cumprimento da normativa ambiental e os dereitos da cidadanía á información e
participación en materia de medio ambiente?
. Como prevé a Xunta garantir o cumprimento da normativa ambiental nos
proxectos en tramitación aprobados como iniciativas empresariais prioritarias?
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. Vai atender a Xunta as recomendacións do informe do Consello da Cultura
Galega sobre “Enerxía eólica e paisaxes culturais de Galicia”?
. Que seguimento fixo o goberno galego das medidas preventivas e de
protección do patrimonio natural e cultural na contorna das obras, nomeadamente das
medidas previstas en relación co humidal inventariado da Poza da Lagoa?
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Santiago de Compostela, 24 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 24/01/2022 11:37:09

Paulo Ríos Santomé na data 24/01/2022 11:37:18
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Alexandra Fernández Gómez na data 24/01/2022 11:37:24
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto nos artigos 152 e 98 do Regulamento da Cámara, presentan a
seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 4ª polo trámite de urxencia.

XUSTIFICACIÓN DA URXENCIA
A urxencia vén motivada pola necesidade de coñecer en sede parlamentar a
valoración da Dirección xeral de Patrimonio Cultural a respecto da Sentenza 0014/2020
do TSXG.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 31 de decembro de 2020 publicábase no DOG unha nova encomenda de xestión
ao medio propio Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. (Tragsatec) por importe de por
importe de 409.933,75€ para executar nun prazo de seis meses.
O obxectivo desta encomenda era a análise e o informe das intervencións que se
pretendan realizar en bens de interese cultural ou catalogados, así como, de ser o caso, no
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seu contorno de protección ou na súa zona de amortecemento.
Unha nova encomenda que viña dar continuidade a un procedemento que nos
últimos tempo se veu consolidando como unha rutina por parte da Dirección Xeral de
Patrimonio Cultural.
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Durante o ano 2020 as sucesivas e encadeadas encomendas semellantes á
amentada máis arriba ascenderon a 1.115.864,83€.
Este procedemento rutinario converteuse nun mecanismo de externalización de
servizos que son de responsabilidade da administración pública, co que aparentemente
resolver as deficiencias provocadas polo déficit de persoal técnico ao que se veu
sometendo a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.
A CIG interpuxo un recurso contencioso-administrativo contra esta resolución que
acaba de ser fallado na sentenza 00014/2022 do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza
en forma de anulación desta resolución, condenando a Administración a deixala sen
efecto e pagar as custas procesuais.
Unha sentenza que, ademais, vén ratificar os argumentos achegados polo BNG na
comparecencia da directora xeral de Patrimonio Cultural celebrada o pasado 2 de xuño de
2021 na Comisión de Educación e Cultura a instancias do noso grupo parlamentario.
Os argumentos da directora xeral de Patrimonio Cultural para tentar xustificar
estas encomendas son anulados pola Sección Segunda da Sala do Contenciosoadministrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, co que se confirman as
afirmacións do BNG a respecto do incumprimento da propia Lei 5/2016 do patrimonio
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cultural de Galiza en relación á vulneración de varios dos seus artigos.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión 4ª
polo trámite de urxencia:
- Que valoración fai a Dirección xeral de Patrimonio Cultural da Sentenza
0014/2020 do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza?
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- Esta sentenza nega as explicacións da directora xeral de Patrimonio Cultural a
preguntas do BNG en sede parlamentar. Mentiu conscientemente nas súas respostas a
Directora Xeral de Patrimonio Cultural?

Santiago de Compostela, 24 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 24/01/2022 11:58:53

Daniel Castro García na data 24/01/2022 11:59:10
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 24/01/2022 11:59:24
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Á Mesa do Parlamento
Iria Carreira Pazos, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto nos artigos 152 e 98 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral na Comisión 5ª polo trámite de urxencia, sobre a
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
que se efectúan de xeito non programado ao non contar con camas dispoñíbeis.
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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
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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
voces críticas.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
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5ª polo trámite de urxencia:
– Que opinión lle merece a sanción imposta a unha profesional deste servizo?
Considera errada a súa actuación? Considera proporcional a sanción imposta en relación
aos feitos acontecidos?
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– É consciente o goberno galego das situacións de colapso que padece de xeito
periódico o servizo de urxencias do Hospital Clínico de Santiago de Compostela?
– Considera o goberno galego que os corredores dun servizo poden ser
considerados zonas de espera? Que consideración lle merece que houbese pacientes que
agardaron varias horas ata poderen ser atendidas? Que opinión ten acerca dos
falecementos que se produciron nese mesmo corredor?
– Considera que o servizo de Urxencias do CHUS conta cunha boa dotación de
medios e de persoal? Estima o goberno galego que os despachos e espazo de traballo do
persoal é suficiente? E o de atención ás pacientes?
– Valora o goberno que os dereitos das pacientes estean garantidos,
especialmente o dereito á intimidade e á atención en condicións dignas?

Santiago de Compostela, 24 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

3

101785

OFICINA PARLAMENTAR

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

Iria Carreira Pazos na data 24/01/2022 12:14:37

Olalla Rodil Fernández na data 24/01/2022 12:14:48
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María Montserrat Prado Cores na data 24/01/2022 12:14:58
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Á Mesa do Parlamento
Paulo Ríos Santomé, Manuel Lourenzo Sobral, Daniel Castro García e
Mercedes Queixas Zas, deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto nos artigos 152 e 98 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 4ª polo trámite de urxencia, 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
CSV: BOPGDSPG-24j6YjPjU-7
REXISTRO-6C2iJWXab-2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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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OFICINA PARLAMENTAR

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

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
4ª polo trámite de urxencia:
1.- É coñecedora a Xunta de Galiza dos incumprimentos en materia de
condicións laborais que se están a levar a cabo por parte das empresas concesionarias do
servizo de transporte público?
2.- Estanse a cumprir con rigorosidade as condicións laborais expostas nas
ofertas das empresas concesionarias no servizo de transporte público?
3.- Con que frecuencia e en que condicións se está a levar a cabo a labor de
control e inspeccións neste servizo?
4.- Cal é a resposta da Xunta de Galiza ás denuncias realizadas polas
organizacións sindicais ante as irregularidades manifestas en relacións as condicións
laborais?

Santiago de Compostela, 24 de xaneiro de 2022
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Asdo.:Manuel Lourenzo Sobral
Daniel Castro García
Mercedes Queixas Zas
Paulo Ríos Santomé
Deputados e deputada do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:
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Paulo Ríos Santomé na data 24/01/2022 13:28:56
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Á Mesa do Parlamento

Noa Díaz Varela e Luís Manuel Álvarez Martínez, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 4ª.
Santiago de Compostela conta desde o curso 2004-2005 cun conservatorio
profesional de música, unha institución pública de ensino musical de grao
elemental e profesional dependente da Consellería de Educación no que se
imparten as materias de grao elemental e profesional que están reguladas nos
decretos 198/2007 e 203/2007 polos que se establece a ordenación dos graos das
ensinanzas de réxime especial de música. No presente curso estudan neste centro
520 alumnos e alumnas en 17 especialidades.
Este centro compostelán abarca un gran ámbito territorial, con alumnado das
comarcas limítrofes pero tamén universitarios de toda Galicia que, cursando os
seus estudos aquí, piden o traslado a Compostela para rematar os seus estudos
musicais. A capacidade do centro xa se mostrou insuficiente ao pouco tempo de
abrir, de maneira que hoxe non pode acoller máis alumnado a pesar da crecente
demanda.
A parcela na que se asenta o conservatorio, cunha superficie de 5.000 metros
cadrados, foi cedida para a súa construción polo Concello de Santiago de
Compostela á Xunta de Galicia, que no seu día non consumiu a totalidade da
edificación que podía ter ese solar. Na execución dese proxecto investíronse preto
de dous millóns e medio de euros, dos que o Concello achegou o 34 % ademais
da parcela.
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A esa falta de espazo habería que engadir a reclamación por parte da Dirección
do centro de abrir varias especialidades máis, que dean demanda á cidade, como
serían a de órgano e gaita, sendo Compostela un enclave estratéxico para elas
polo patrimonio histórico-musical que posúe e por ser unha cidade cunha enorme
actividade vinculada á música tradicional galega.
A todas estas circunstancias súmanse as restricións da pandemia da Covid-19,
que restrinxiu aínda máis a capacidade deste centro de xeito que os espazos que
ata o de agora ocupaban os distintos departamentos didácticos hoxe son aulas á
vez que tiveron que aumentar horarios. Situación esta que non se tería producido
se o centro estivese normalmente dimensionado.

101791

Tendo en conta que esta é unha reclamación que vén de longo coa que a Xunta de
Galicia nunca mostrou o seu desacordo, e tendo en conta que existe espazo para
esa ampliación, a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas:
1ª) Cando ten pensado o Goberno galego acometer a necesaria obra de
ampliación do Conservatorio Profesional de Música de Santiago de Compostela?
2ª) Ten previsto o Goberno galego ampliar as especialidades do Conservatorio
Profesional de Santiago a gaita e órgano?
Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2022
Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 13/01/2022 12:54:07
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 13/01/2022 12:54:27
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Á Mesa do Parlamento

Noa Díaz Varela, Julio Torrado Quintela, Pablo Arangüena Fernández e Paloma
Castro Rey, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 2ª.

A ría de Noia presenta uns índices de contaminación realmente preocupantes, con
22 concellos que verten directamente nela, o que ademais de afectar a todo o
ecosistema mariño está a causar un grave prexuízo aos bancos marisqueiros; non
en van hai 50 anos máis de 3.000 persoas recollían unha media de 5 millóns de
quilogramos ao ano de marisco e hoxe son exactamente a metade, tanto de
persoal traballador como do total recollido.
Neste lamentable contexto, e como leva tempo denunciando o grupo socialista do
Concello de Noia, a Xunta de Galicia segue sen asumir as súas competencias en
materia de mellora das augas da ría, unha necesidade ambiental que queda
evidenciada coa prohibición dende hai xa cinco anos do baño na praia do Testal
pero tamén económica coas obvias limitacións ano tras ano da campaña
marisqueira.
En xullo de 2019 a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez,
anunciaba a adxudicación do contrato para a redacción do Plan director de
saneamento de Noia por un importe de pouco máis de 200.000 euros. A titular do
departamento autonómico explicaba que xa se realizaran os estudos previos de
caudais e de diagnose inicial, que confirmaban a oportunidade de elaborar ese
plan director, que tería que estar rematado nun prazo de dez meses.
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O documento pretende realizar unha exhaustiva radiografía das deficiencias do
sistema de saneamento de Noia para logo planificar as actuacións necesarias para
optimizar o seu funcionamento e conseguir así unha mellora integral da calidade
das augas da ría.
Chegados a novembro de 2020, dezaseis meses despois do inicio da redacción
dese plan director, nada se sabe del. Por esa razón, as deputadas e os deputados
que asinan formulan as seguintes preguntas:

101793

1ª) En que situación se atopa o Plan director de saneamento de Noia cuxo prazo
de presentación estaba previsto para o mes de maio de 2020?
2ª) Por que se demora tanto un informe tan necesario para Noia?
Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 13/01/2022 12:55:30
Julio Torrado Quintela na data 13/01/2022 12:55:41
Pablo Arangüena Fernández na data 13/01/2022 12:59:55
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Paloma Castro Rey na data 13/01/2022 13:00:09

101794

Á Mesa do Parlamento

Noa Díaz Varela, Noelia Otero Lago, Marina Ortega Otero e Julio Torrado
Quintela, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 5ª.
A pandemia da covid-19 afectou de maneira global a toda a sociedade, cunhas
consecuencias sociais e económicas aínda por avaliar. Porén, o que si parece
claro é que esa afectación foi moito maior para as mulleres, que experimentaron
unha regresión nas súas condicións vitais para asumir máis carga de traballo no
fogar e os coidados de persoas dependentes ou menores, modificar as súas
condicións laborais para adaptarse á nova realidade e mesmo atoparse nunha
maior situación de vulnerabilidade en casos de violencia machista.
Diante desta situación, son os poderes públicos os que teñen que asumir a
responsabilidade de mitigar esta nova situación vital das mulleres e aplicar
políticas de discriminación positiva para evitar que estas desigualdades se
produzan ou para revertelas no menor tempo posible.
Para desenvolver políticas verdadeiramente eficaces neste contexto de urxencia
sería desexable contar con datos que permitan deseñar plans de acción dirixidos
directamente aos colectivos afectados de mulleres e diferenciando por
problemáticas e necesidades concretas.
Dende o Grupo Parlamentario Socialista consideramos que unha vez pasados xa
dez meses de crise sanitaria é hora de realizar un estudo pormenorizado que poña
o foco na afectación desta pandemia nas mulleres, e especialmente en materia
laboral e dos coidados toda vez que agardamos que os informes sobre violencia
de xénero que anualmente achega a Secretaría Xeral de Igualdade xa
contemplarán esta especial circunstancia.
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Por iso as deputadas que asinan formulan as seguintes preguntas:
1ª) Conta o Goberno autonómico con datos e informes concretos acerca da
afectación da pandemia da covid-19 nas mulleres galegas?
2ª) Ten previsto o Goberno autonómico un plan de choque que rectifique as
desigualdades que sufriron e están a sufrir as mulleres por causa da covid-19?

101795

Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2022
Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 13/01/2022 13:01:07
Noelia Otero Lago na data 13/01/2022 13:01:20
Marina Ortega Otero na data 13/01/2022 13:01:36
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Julio Torrado Quintela na data 13/01/2022 13:01:51
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Á Mesa do Parlamento

Noa Díaz Varela, Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputadas e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto
no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta oral na Comisión 5ª.
O envellecemento da poboación e o aumento da cronicidade son problemas esenciais
que ten que afrontar o sistema público de saúde e que se agravan se cabe en Galicia
dada a nosa dispersión poboacional e as dificultades infraestruturais e de comunicación
no rural. O fortalecemento da atención primaria é, xa que logo, unha necesidade
imperativa para poder achegar os servizos sanitarios á poboación.
O Plan de mellora da atención primaria, iniciado na lexislatura 2005-2009, supuxo unha
base estratéxica que non foi continuada polos gobernos de Núñez Feijóo, que non
amosaron un proxecto real para fortalecer a atención primaria. Un fortalecemento que
debe darse na contratación estable de persoal facultativo e na construción de novos
centros de saúde e reforma dalgúns xa existentes, outro dos grandes déficits da atención
primaria na sanidade pública galega.
Este escenario xeneralizado de abandono da atención primaria por parte do Sergas víveo
tamén a comarca do Barbanza. Existen numerosas demandas reivindicadas por usuarios,
profesionais, representantes cidadáns e numerosos colectivos afectados que están sendo
sistematicamente ignoradas polo goberno da Xunta de Galicia.
É o caso do centro de saúde de Ribeira, que precisa dunha reforma das súas instalacións
por canto é un centro moi avellentado e que dende a súa construción non sufriu
ningunha mellora. Esa reforma suporía unha rehabilitación e renovación dos espazos,
que mesmo redundaría nun mellor aproveitamento destes.
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Por outra banda, o cadro médico do centro de saúde de Ribeira atópase dende hai un
tempo nunha situación de mínimos que levou a que na actualidade falten tres médicos
de familia en horario de mañá, dous no da tarde e dous pediatras. Ademais, neste último
caso, dada a escaseza de persoal o servizo de pediatría ten que deixar dúas tardes sen
cubrir.
Parece evidente que este centro de saúde vén soportando nos últimos tempos unha carga
asistencial inasumible, que por se fose pouco o Sergas pretende incrementar coa
asunción a partir deste mes de xaneiro de 2021 do servizo de pediatría para a poboación
da Pobra do Caramiñal.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas:
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1ª) Pensa o Goberno galego acometer este ano obras de reforma no centro de saúde de
Ribeira?
2ª) Pensa garantir o Sergas a cobertura total do cadro de persoal sanitario que lle
corresponde ao centro de saúde de Ribeira?
Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2022
Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 13/01/2022 13:02:50
Julio Torrado Quintela na data 13/01/2022 13:03:06
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Marina Ortega Otero na data 13/01/2022 13:03:16
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Á Mesa do Parlamento

Noa Díaz Varela e Luís Álvarez Martínez, deputada e deputado pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta oral na Comisión 4ª.
A promoción do galego en todos os ámbitos e espazos é unha obriga estatutaria
do Goberno galego, que debe velar por conseguir novos espazos para a nosa
lingua coa intención de darlle máis presenza e garantir así a súa supervivencia
nun mundo cada vez máis globalizado.
Esta conquista de novos espazos chega na actualidade ás novas contornas
virtuais, nomeadamente as redes sociais, que son hoxe novos lugares de
interacción e comunicación e nos que as linguas xogan un papel esencial.
Neste contexto, a plataforma de micrioblogueo Twitter é unha das máis
empregadas no mundo -con 300 millóns de usuarios e unha interacción diaria de
65 millóns de chíos- e na que o galego ten unha posición relevante xa que é unha
das 25 linguas máis empregadas. De feito, dende o ano 2013 o noso idioma
forma parte xa desa rede social na versión web da aplicación.
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A plataforma Twitter incorporou recentemente na súa función de tradución
automática o idioma galego, mais a nosa lingua segue sen ser unha opción na
configuración das recomendacións de preferencias de contido desta rede social.
Entre elas figuran as demais linguas oficiais do Estado -español, catalán e
éuscaro-, pero inexplicablemente o galego non, o que supón que as persoas
usuarias desa rede social perden a posibilidade de que a plataforma lle recomende
chíos, persoas e tendencias no noso idioma.
Dada a relevancia desta rede social e a súa idoneidade para promocionar a nosa
lingua, o Grupo Parlamentario Socialista entende que a Xunta de Galicia debería
liderar a xestión para que a rede social inclúa o galego en todas as súas
consideracións tal e como xa fixera en 2012 a Secretaría Xeral de Política
Lingüística, animada pola iniciativa 'Twitter en galego Xa!'.
Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan preguntan:
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Realizou o Goberno galego algunha xestión para que Twitter inclúa o galego
entre os idiomas que ofrece como opción na configuración das recomendacións
de preferencias de contido?
Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2022
Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 13/01/2022 13:11:00
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 13/01/2022 13:11:20
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Á Mesa do Parlamento

Noa Díaz Varela, Luís Manuel Álvarez Martínez, Patricia Otero Rodríguez e
Juan Carlos Francisco Rivera, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral na Comisión 4ª.
O Decreto 166/2018, de 27 de decembro, declara ben de interese cultural a
paisaxe cultural da Ribeira Sacra, paso previo para presentar a súa candidatura á
Lista do Patrimonio Cultural da Unesco. En marzo de 2020 coñecíase que
finalmente a candidatura da Ribeira Sacra será unha das 24 propostas mundiais
elixidas pola Unesco para ser sometida a estudo e avaliación.
Entrementres, en maio de 2019 o conselleiro de Cultura e Turismo, Román
Rodríguez, anunciaba en sede parlamentaria a licitación dun plan de xestión da
Ribeira Sacra como “instrumento necesario” na estratexia de conseguir o
recoñecemento pola Unesco; e sen que nada máis se soubese dese plan, en
outubro dese ano anunciábase unha reunión na Cidade da Cultura para avanzar
no proxecto que estaría rematado a finais do ano.
Efectivamente, en decembro de 2019, nunha reunión nos Peares, a Xunta de
Galicia presentaba a estratexia para coordinar todos os investimentos na zona,
que daba en chamar ‘Plan Ribeira Sacra. Plan de Xestión da paisaxe cultural’ e
que leva consigo un investimento -en 12 concellos ourensáns e 13 lugueses- de
máis de 34 millóns de euros a repartir entre os anos 2020 e 2023 nun total de 35
accións distribuídas en sete eixos programáticos nas que participan cinco
consellarías.
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O Goberno galego asegura que o devandito plan contempla melloras nos ámbitos
do patrimonio e a paisaxe cultural, a ordenación do territorio, a conservación dos
valores naturais e medio ambiente, o desenvolvemento económico sustentable, a
xestión do turismo, a educación, formación, investigación, comunicación e
participación.
Nesa xuntanza anúnciase ademais que o plan será posto en coñecemento das
persoas avaliadoras da Unesco para que o consideren de cara á decisión final que
deberá ser tomada en 2021.
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Dada a relevancia dese plan, que debería ser dialogado e consensuado cos
concellos e deputacións afectadas, consideramos que o documento debería ser
público, ou cando menos coñecido por todos eses entes locais e provinciais, mais
a realidade é que, un ano máis tarde da súa presentación, non dispoñen del.
Suponse que ese documento, que debería conter liñas de acción estratéxicas e
orzamentadas de maneira detallada, afecta a moito do patrimonio cultural e
natural da Ribeira Sacra, e por iso resulta sorprendente que tampouco se coñeza o
destino das partidas específicas, canto lle vai corresponder en cada exercicio e a
que consellaría pertence cada orzamento.
Tal é a súa inconcreción que o proxecto de orzamentos para 2021 só contempla
especificamente para a Ribeira Sacra unha partida -compartida co Xacobeo- da
Axencia Galega de Turismo no programa 433A Protección e promoción do
patrimonio histórico, artístico e cultural de 1.850.000 euros de apoio aos plans de
sustentabilidade turística. Un orzamento moi afastado dos 34 millóns de euros
anunciados.
Ante esta falla de transparencia inexplicable por canto as deputacións provinciais
e os concellos deberían coñecer con tempo as accións a acometer pola Xunta de
Galicia no seu patrimonio, as deputadas e os deputados que asinan formulan as
seguintes preguntas:
1ª) Ten elaborado a Xunta de Galicia o ‘Plan Ribeira Sacra. Plan de Xestión da Paisaxe
cultural’ avanzado en 2019 pero descoñecido por moitos concellos e deputacións
afectados?
2ª) De estar elaborado, cales son as razóns dese descoñecemento?
3ª) Cal é o reparto, por concellos e accións concretas, dos máis de 34 millóns de euros
do plan previsto para 2020-2023?
4ª) Quen vai xestionar o ‘Plan Ribeira Sacra. Plan de Xestión da Paisaxe cultural’?
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5ª) Entregouse o Plan Ribeira Sacra ao comité avaliador da Unesco tal e como se
anunciou a finais de 2019?

Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2022
Asinado dixitalmente por:
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Noa Susana Díaz Varela na data 13/01/2022 13:12:27
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 13/01/2022 13:12:40
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Juan Carlos Francisco Rivera na data 13/01/2022 13:13:27
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Á Mesa do Parlamento

Noa Díaz Varela, Marina Ortega Otero e Julio Torrado Quintela, deputadas e
deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5ª.
A comarca do Sar, conformada polos concellos de Padrón, Dodro e Rois, non
conta cun servizo esencial básico como é unha residencia para persoas maiores,
un recurso asistencial necesario en zonas especialmente envellecidas como esta.
A Consellería de Política Social e o Concello de Padrón formalizaron en outubro
de 2020 o convenio polo que a Xunta colaborará coa entidade local no
financiamento da redacción do proxecto para a construción dunha residencia de
maiores no municipio achegando a cantidade de 18.000 euros.
En principio, a residencia emprazarase nunha parcela de 6.000 metros cadrados
que o Concello dispón na zona da antiga azucreira, en Iria-Flavia, e dará acubillo
a 60 persoas, un número que se debería incrementar a, polo menos, 80 prazas,
dada a gran demanda deste servizo na zona e por ser Padrón un concello capital
de comarca cunha poboación, como en tantos lugares de Galicia,
preocupantemente envellecida.
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Ao Grupo Parlamentario Socialista preocúpalle a vacilación do alcalde do
concello padronés ao respecto da xestión da residencia en diversas
comparecencias públicas. Se en 2019 comezaba asegurando que sería “difícil”
que a residencia fose pública e apostaba por un modelo mixto de uso, xa a
mediados do ano 2020 el e mais a conselleira afirmaban que a xestión sería
pública, concretamente municipal.
Á vista de todos os problemas e conflitos xurdidos na pandemia sobre a xestión
privada ou mesmo mixta das residencias de maiores, entendemos que o Goberno
galego debería asumir ou polo menos exercer unha exhaustiva tarefa de control
sobre as residencias, e aínda máis sobre as de nova creación nas que dalgún xeito
contribuíu financeiramente.
Por outra banda, hai que esixir a cobertura xeográfica de todo o noso territorio
con prazas públicas en residencias, que son as que garanten o acceso a este
servizo de todas as persoas que o precisen.
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Por iso as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes preguntas:
1ª) Como valora o Goberno galego que en toda a comarca do Sar non exista
ningunha residencia para persoas maiores?
2ª) Ten prevista o Goberno galego algunha acción nesta lexislatura para remediar
a carencia deste servizo esencial?
3ª) Ten previsto o Goberno galego a construción dunha residencia pública no
concello de Padrón?
4ª) Colaborará a Consellería de Política Social na construción da residencia de
maiores prevista no concello de Padrón?
5ª) De ser finalmente privada, asegurará o Goberno galego unha parte importante
de prazas públicas nesa futura residencia? En que porcentaxe?
6ª) Dada a gran demanda que deste servizo existe na comarca do Sar, considera
necesario que se incremente o número de prazas iniciais de 60 a 80?
Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 13/01/2022 13:15:58
Marina Ortega Otero na data 13/01/2022 13:16:13
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Julio Torrado Quintela na data 13/01/2022 13:16:25
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Á Mesa do Parlamento

Noa Díaz Varela e Luís Manuel Álvarez Martínez, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 4ª.
Castro Valente é un xacemento arqueolóxico situado no monte homónimo, nos
límites actuais entre os concellos de Padrón e A Estrada. A pesares de ser
coñecido e destacado, ata o de agora non foi sometido a unha investigación
sistemática nin tivo intervencións arqueolóxicas de calado que arroxasen
información máis precisa sobre a súa historia. Tampouco contou ata o momento
con ningún proxecto de posta en valor. Non obstante, si houbo intervencións que
afectaron ao xacemento, como a apertura de pistas forestais e dun amplo
cortalumes que arrasou unha boa parte do conxunto.
Xa a finais do ano 2020, o proxecto de investigación ‘Castelos no aire. As
fortalezas como símbolo do poder aristocrático na Gallaecia (400-600 e.c.)’,
financiado pola Deputación da Coruña, realizou unha intervención en Castro
Valente coa que se puideron precisar as grandes proporcións da muralla, que
sitúan o xacemento como un dos maiores recintos fortificados de Galicia.
Ademais, constatouse a existencia dunha torre acaroada de planta rectangular de
cinco metros de ancho que sobresae do lenzo outros tres.
Segundo o persoal investigador, isto podería confirmar que efectivamente
estamos ante un enorme recinto amurallado reforzado nun momento a determinar
con torreóns que, nesta cronoloxía, en Galicia resulta completamente singular e
só comparable morfoloxicamente á muralla de Lugo.
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O xacemento corre nestes momentos serio risco de desprotección e mesmo de
destrución. Por unha banda, está afectado pola proximidade da liña de alta
tensión ‘LAT 220 kv Lousame-Tibo’ e, por outra, pola posible construción dun
parque eólico composto por catro aeroxeneradores e unha subestación eléctrica.
Ambas as dúas actuacións afectarán non só o terreo concreto onde se empracen
estes novos elementos, senón que presumiblemente precisarán abrir vías de
acceso para facer chegar maquinaria, materiais e persoal necesario para as obras,
co consecuente deterioro e modificación do solo e, por tanto, constituíndo un
elevadísimo risco de perda de datos arqueolóxicos.
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Tendo en conta a especial relevancia do xacemento de Castro Valente, como así
confirman os primeiros estudos, parece necesaria a urxente intervención da
Dirección Xeral de Patrimonio para protexelo do gran risco que corre ante as
actuacións anteriormente citadas.
Por iso, a deputada e o deputado que asinan, formulan as seguintes preguntas:
1ª) Entende o Goberno galego que as posibles obras de construción dun parque
eólico e a proximidade da proxectada liña de alta tensión ‘LAT 220 kv LousameTibo’ pode afectar gravemente o patrimonio de Castro Valente?
2ª) Mostrou preocupación o Goberno galego polo valor arqueolóxico do Castro
Valente logo dos achados das primeiras catas do proxecto 'Castelos no aire'?
3ª) Ten intención o Goberno galego de levar a cabo algunha acción para analizar
e valorar a situación do castro e facer algunha prospección arqueolóxica?
4ª) Como valora o Goberno galego as advertencias de asociacións en defensa do
patrimonio, así como de grupos municipais do Concello de Padrón para protexer
o citado castro e que non sexa destruído polas obras?
5ª) Considera que Castro Valente debe ser protexido para que non sexa afectado
polas futuras posibles obras dun parque eólico e da LAT Lousame-TIBO? En
caso afirmativo, vai desenvolver algunha acción inmediata para salvagardar o
castro?
6ª) Considera que debería ser incluída no Catálogo de bens do patrimonio
cultural de Galicia?
Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2022
Asinado dixitalmente por:
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Noa Susana Díaz Varela na data 13/01/2022 13:17:34
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 13/01/2022 13:17:46
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Á Mesa do Parlamento
Noa Díaz Varela e Luís Manuel Álvarez Martínez, deputada e deputado pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral na Comisión 4ª.
As universidades públicas galegas levan décadas comprometidas coa igualdade real
entre homes e mulleres como valor transversal. Non en van, mesmo antes de que a
normativa universitaria obrigase a iso, as institucións académicas contaban con
departamentos dedicados especificamente a esta materia.
Tanto a Oficina de Igualdade de Xénero da Universidade de Santiago de Compostela
como a Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo ou a Oficina para a Igualdade de
Xénero da Universidade da Coruña levan bastante máis dunha década traballando a prol
da igualdade coa realización de protocolos, plans de actuación, investigacións sobre
xénero, campañas de prevención da violencia machista ou mesmo mediación en
situación de conflitos.
Ademais, estes departamentos universitarios manteñen unha estreita colaboración con
diversas administracións e institucións galegas, estatais e internacionais na consecución
da igualdade de xénero e na loita pola erradicación da violencia.
Entre estas institucións colaboradoras figura loxicamente a Xunta de Galicia a través da
Secretaría Xeral de Igualdade, que nese exercicio orzamentario 2021 decidiu reducir á
metade a partida de transferencias correntes a universidades públicas para actuacións de
prevención da violencia de xénero do seu programa 313D Protección e Apoio ás
Mulleres que sofren violencia de xénero.
Diante desta mingua de recursos ás universidades públicas para accións contra as
violencias machistas, preguntamos:

CSV: BOPGDSPG-24j6YjPjU-7
REXISTRO-xzZbOfQon-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1ª) Cales foron as razóns para reducir á metade nos Orzamentos Xerais de Galicia 2021
a partida de transferencias correntes a universidades públicas para actuacións de
prevención da violencia de xénero?
2ª) Está prevista outra inxección de fondos para esta causa que restableza o perdido
polas universidades?
3ª) Obedece esta mingua a unha valoración negativa por parte da Xunta de Galicia do
traballo desenvolvido nesta materia polas universidades públicas galegas ou é que pensa
que son suficientes os novos recursos achegados?
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Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2022
Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 13/01/2022 13:18:38
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 13/01/2022 13:19:01

101809

Á Mesa do Parlamento

Noa Díaz Varela e Luís Manuel Álvarez Martínez, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 4ª.

Os estudos de Formación Profesional son os máis próximos á realidade do
mercado de traballo e dan resposta á necesidade de persoal cualificado
especializado nos distintos sectores profesionais para responder á actual demanda
de emprego.
Unha das claves destes estudos é a conexión entre o mundo educativo e o mundo
produtivo, o que se trata de garantir combinando a formación no centro educativo
coa formación nas empresas, que é o que lle proporciona o complemento da
práctica real á formación recibida. Para iso, a Xunta de Galicia conta coa
colaboración de arredor de 9.000 empresas, nas que unha importante parte do
alumnado atopa o seu primeiro emprego.
Esta colaboración establécese mediante a sinatura de convenios coas diferentes
empresas e entidades, convenios nos que se presupón o cumprimento de
determinados requisitos básicos, entre eles os que teñen que ver co respecto pola
igualdade e a nin discriminación por sexo.
Mais recentemente coñecemos o caso dunha alumna do IES Universidade
Laboral de Culleredo, que viu rexeitada a súa petición para realizar as prácticas
de final de curso nunha empresa próxima ao seu domicilio aducindo esta que non
tiña vestiarios para mulleres nin a vestimenta axeitada.
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O artigo 19 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba
o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia
en materia de igualdade refírese á integración da igualdade na formación
profesional e di textualmente:
“A Xunta de Galicia favorecerá a igualdade de oportunidades entre mulleres e
homes mediante actuacións tendentes a evitar calquera tipo de discriminación, a
eliminar a segregación profesional horizontal e vertical e a eliminar a totalidade
das desvantaxes de partida que afecten o colectivo das mulleres”.
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Dado o marco lexislativo en materia de igualdade e insistindo en que as prácticas
da Formación Profesional as regula a propia Xunta de Galicia, preguntamos:

1ª) Leva o Goberno galego un control exhaustivo do cumprimento das esixencias
en materia de igualdade por parte das empresas que ofrecen prácticas ao
alumnado de FP?
2ª) De que mecanismos de control dispón a Xunta de Galicia para asegurar o
cumprimento do artigo 19 do Decreto 2/2015?
3ª) Logo de coñecerse o caso dunha alumna do IES Universidade Laboral de
Culleredo, e entendendo que pode que non sexa un feito illado, pensa tomar
algunha medida ao respecto para que estas situacións non se produzan?
4ª) Cantas queixas ou denuncias por discriminación de sexo nas empresas de
prácticas da Formación Profesional se levan producido por alumnas de FP nos
últimos dez anos?
Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2022
Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 13/01/2022 13:19:50
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 13/01/2022 13:20:04
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Á Mesa do Parlamento

Noa Díaz Varela e Luís Manuel Álvarez Martínez, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 4ª.
A ponte de Cruzul, no concello lugués de Becerreá, iniciou a súa construción
entre os anos 1776-78 proxectada polo enxeñeiro francés Lemour e está realizada
cos parámetros construtivos e estilísticos da época. Levantada sobre dous grandes
piares que xeraron tres arcos de medio punto, a ponte salvaba o val do Cruzul e
facilitaba as comunicacións entre Galicia e a Meseta. Non en van, a ponte
aséntase sobre o antigo Camiño Real que comunicaba Benavente (Zamora) e A
Coruña.
Ata os anos 60 do pasado século a ponte formaba parte das infraestruturas da
antiga estrada N-VI de acceso a Galicia, mais a partir das melloras substanciais
na rede viaria do último terzo do XX, a N-VI e a ponte foron perdendo
paulatinamente importancia como vía estrutural de comunicación co norte, polo
que a pesar de que se atopa en bo estado corre risco de abandono se non se lle
outorga a debida protección.
Os primeiros intentos de reclamar a importancia da obra datan de 2009, cando o
Concello de Becerreá reclamou a súa distinción como ben de interese cultural e a
el seguíronlle movementos similares por parte de colectivos veciñais e distintas
organizacións para que se recoñeza o seu valor indubidable como reflexo dunha
época de transformación na rede viaria do Estado.
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O Estatuto de autonomía outórgalle a Galicia a competencia exclusiva en materia
de patrimonio cultural e a Lei 5/2016 de patrimonio cultural de Galicia faculta a
Xunta de Galicia a declarar bens de interese cultural aqueles que posúan un
carácter destacado, como é o caso da ponte de Cruzul, en Becerreá. Por esta
razón, a deputada e o deputado que asinan preguntan:
Ten pensado o Goberno autonómico iniciar os trámites necesarios para declarar a
ponte de Cruzul, no concello de Becerreá, ben de interese cultural?
Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2022
Asinado dixitalmente por:
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Noa Susana Díaz Varela na data 13/01/2022 13:20:54
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 13/01/2022 13:21:07
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Á Mesa do Parlamento

Noa Díaz Varela, Pablo Arangüena Fernández e Paloma Castro Rey, deputadas e
deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 6ª.
A finais de 2017 o Grupo Toysal rexistraba no Concello de Teo unha solicitude
de compatibilidade urbanística para o proxecto básico e estudo de impacto
ambiental dunha planta de biogás na antiga canteira de Casalonga, un proxecto
que tivo en contra a toda a corporación municipal e á veciñanza do concello, que
constituíron a plataforma ‘Casalonga limpa de Residuos’.
Este proxecto foi arquivado ao ano seguinte, por Medio Ambiente da Xunta de
Galicia, tras un informe municipal de incompatibilidade urbanística.
Sorprendentemente, en marzo de 2018 a canteira anunciaba que retomaba a súa
actividade extractora cun plan para 95.000 toneladas de pedra para o ano 2019.
Mais a realidade é que, en todo o tempo transcorrido ata hoxe, na canteira non
houbo ningunha actividade agás unha voadura en outubro de 2019 e unhas obras
na zona da válvula de baleirado en outubro de 2020, que máis ben parecía
intentos de simular que a canteira si estaba a funcionar, xa que da canteira non se
extraeu nin un gramo de material desde o “reinicio” da actividade hai dous anos.
No verán de 2019 o Goberno galego abría expediente de caducidade ante a falta
de actividade na canteira, expediente arquivado incomprensiblemente ao ano
seguinte con total opacidade, e que non se notificou nin á Plataforma nin ao
Concello.
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Así mesmo, a situación actual é que o Concello non ten ningunha información
sobre o plan de restauración da mina en vigor, o plan de labores nin a
documentación sobre seguridade e saúde pública para o ano 2021, aínda que está
solicitado o acceso desde hai meses a esta documentación.
O total abandono das instalacións consecuencia da inexistencia de actividade está
a provocar o inicio dun vertedoiro incontrolado de residuos nas parcelas da
canteira -con denuncias da Policía autonómica- e cun déficit absoluto de
seguridade na zona, do que son coñecedores nas direccións xerais de minas e
medio ambiente.
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A Policía local de Teo alertaba nun informe de agosto de 2020 da deficiente
seguridade e sinalización da canteira. Sinalaba textualmente que “o seu deficiente
estado de conservación e aparente falla de actividade na antiga canteira de
Carballal están a xerar outros riscos asociados como poden ser verteduras de
inertes na zona que están a proliferar nos últimos tempos podendo apreciarse
varios puntos de acumulación de residuos”.
A maiores, a finais do ano 2020 a empresa Toysal solicitaba a expropiación do
viario da canteira da Casalonga, identificando este viario como un tramo da
antiga DP-0205, estrada que une Bertamiráns (Ames) e A Ramallosa (Teo), un
procedemento fronte ao que o Concello de Teo presentou alegacións o 18 de
decembro de 2020 por canto asume que é unha pista municipal como así se
recoñeceu no proceso de concentración parcelaria de Calo. Tres meses despois
destas alegacións, a Xunta de Galicia aínda non arquivou o expediente.
A última nova que teñen no Concello de Teo da Dirección Xeral de Enerxía e
Minas da Xunta de Galicia é o rexeitamento da condición de interesado ao
Concello de Teo nos expedientes da concesión mineira da Casalonga.
Por iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes preguntas:
1ª) Cal é o estado actual do expediente IN334A 2020-01-1 de expropiación
forzosa do viario da Casalonga, no concello de Teo, relacionado coa concesión de
explotación ‘Casalonga’ num. 6996?
2ª) Cal é o estado actual da tramitación da actualización do Plan de restauración
da concesión de explotación Casalonga 6996, actualización obrigada pola
autorización de cambio de titular da concesión no ano 2018?
3ª) Cal é o estado actual do expediente sancionador a Toysal aberto desde Augas
de Galicia?
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4ª) Pensa a Xunta de Galicia iniciar un novo expediente de caducidade da
concesión mineira da Casalonga toda vez que dende hai dous anos non houbo
actividade na explotación?
5ª)Teñen constancia de que Toysal pretenda realizar a restauración da canteira da
Casalonga con residuos alleos á explotación?

101815

6ª) Teñen coñecemento dalgún proxecto solicitado polo Grupo Toysal para o
establecemento dunha planta de xestión de residuos e/ou vertedoiro na antiga
canteira de Casalonga, no concello de Teo?
Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 13/01/2022 13:25:59
Pablo Arangüena Fernández na data 13/01/2022 13:26:14
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Paloma Castro Rey na data 13/01/2022 13:26:34
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Daniel Castro García e Manuel Lourenzo Sobral,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral 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
persoas falantes galegófonas eonaviegos asturianos.
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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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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

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 estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Como valora o goberno da Xunta a eliminación do glotónimo “galego” do
Estatuto de Autonomía do Principado de Asturias polo de “eonaviego” para identificar a
variante do galego falada neste territorio fronteirizo entre Galiza e Asturias?
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. Mantivo contacto co goberno do Principado para avaliar as consecuencias
discriminatorias co galego da proposta inicial achegada?
. Como vai facer cumprir o goberno galego a obriga legal do mandato do artigo
21.2 da Lei de normalización lingüística?
. Ten contactado co goberno do Estado para facer valer os compromisos asinados
por este coa Carta Europea para as Linguas Rexionais e Minoritarias?
. Que accións está a levar a cabo a Xunta para asegurar que o galego sexa
recoñecido como lingua oficial no Estatuto de Autonomía do Principado de Asturias?

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 13/01/2022 16:56:08

Daniel Castro García na data 13/01/2022 16:56:11
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Daniel Pérez López e Manuel Lourenzo Sobral,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre a 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

CSV: BOPGDSPG-24j6YjPjU-7
REXISTRO-HxkuyDURv-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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 estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral na Comisión
4ª :
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Que medidas está a tomar o goberno da Xunta para dotar do necesario persoal
educativo especialista en PT e AL que vén demandando a comunidade educativa do IES
Alfredo Brañas de Carballo desde comezos deste curso 2021-2022?

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

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 13/01/2022 17:14:43

Daniel Pérez López na data 13/01/2022 17:14:47
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Mercedes Queixas Zas e Manuel Lourenzo Sobral,
deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre a declaración como Ben de Interese Cultural da
Ponte de Cruzul no Concello de Becerreá e as medidas que debe adoptar a Xunta de
Galiza ao respecto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde o ano 2009 a veciñanza de Becerreá vén reclamando, de maneira
reiterada, a declaración da Ponte de Cruzul como Ben de Interese Cultural.
De feito, foi obxecto de debate no Parlamento de Galiza en diversas ocasións, a
máis recente en novembro de 2018 acadándose un acordo unánime que urxía o Goberno
español a protexer este ben declarándoo BIC.
Cómpre lembrar, neste senso, que a devandita ponte é titularidade do Estado
español toda vez que por ela transcorre a N-VI.
Porén, malia as recorrentes demandas veciñais e institucionais nada se sabe da
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tramitación da súa catalogación por parte do Goberno español.
Así as cousas, a Ponte de Cruzul forma parte do Inventario xeral do patrimonio
cultural de Galiza coa categoría de ben inventariado o que lle outorga unha protección
baseada en evitar a súa desaparición ficando baixo a responsabilidade do Concello de
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Becerreá e da Consellaría de Cultura que deberá autorizar calquera intervención que lle
afecte, de acordo co disposto na Lei de patrimonio cultural de Galiza.
Ese mesmo texto recolle no seu artigo 2 que lle corresponde a Galiza a
competencia exclusiva sobre o patrimonio cultural do noso país.
Neste senso e tendo en conta o tempo transcorrido e o desleixo amosado polo
Goberno español con este ben patrimonial, de enorme valor histórico e cultural, cómpre
que a Xunta de Galiza actúe exercendo as súas competencias e cumprindo coa obriga de
salvagardar o patrimonio do noso país, independentemente da súa titularidade.
Ë importante salientar que a salvagarda e protección de todo o patrimonio
cultural existente no noso país é responsabilidade da Xunta alén de se se trata de bens
privados ou públicos mais titularidade doutras administracións e esta non sería a
primeira ocasión en que se declarase BIC un ben titularidade do estado. Así se fixo, por
exemplo, con bens marítimo-terrestres que son de dominio público estatal como o
arquipélago de Sálvora, o Castro de Baroña, as Illas de San Simón e Santo Antón ou o
Castro de Fazouro, entre outros.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral na Comisión
4ª :
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Diante do desleixo amosado polo Goberno español durante anos, vai exercer a
Xunta de Galiza as súas competencias e iniciar os trámites necesarios para declarar
como BIC a Ponte de Cruzul?
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Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 13/01/2022 17:49:02

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 13/01/2022 17:49:08
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre ás actuacións desenvolvidas pola Xunta de Galiza
para preservar o patrimonio artístico das extintas caixas de aforro galegas, declarado
BIC en 2015.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A fusión das caixas de aforro de Galiza en 2010 e o forzado proceso de
bancarización continuado, aprobado polo Banco de España contando coa autorización
da Xunta de Galiza, conduciu á eliminación de facto das caixas de aforro galegas, que
significou o espolio do aforro galego, o peche de múltiples oficinas, o despido masivo
de traballadores e a desaparición do extenso proxecto cultural que acompañaba unha
importante e valiosa obra social.
Como é ben sabido, as caixas de aforro galegas, Caixa Galicia e Caixanova,
contaban, no seu valor engadido, cun importante patrimonio artístico, ao seren
posuidoras dunha das máis relevantes coleccións de arte no Estado e unha das máis
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significativas de arte galega moderna e contemporánea.
Un patrimonio cultural de excelso valor para a conservación e preservación da
nosa memoria cultural que foi adquirido cos beneficios dos aforros do pobo galego e
que hoxe, dez anos despois dun proceso que volve estar sometido aos interrogantes
xudiciais, se atopa nun futuro incerto.
1
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Sobre este asunto xa se ten pronunciado esta Cámara en lexislaturas anteriores.
Cómpre salientar o acordo conseguido, sobre unha proposición non de lei a proposta do
BNG, no que se instaba a Xunta de Galiza a promover a conservación das coleccións de
arte que tiñan Caixa Galicia e Caixanova e velar para que fosen postas a disposición do
patrimonio público galego.
O DOG do 27 de outubro de 2015 publicaba o decreto polo que se declaraba ben
de interese cultural a colección de arte de ABANCA Corporación Bancaria, S.A., unha
protección que a Dirección Xeral do Patrimonio Cultural xustificaba por se tratar dun
elemento fundamental do patrimonio cultural de Galicia por ser un conxunto singular e
extenso da arte da pintura galega, complementada con obras nacionais e do estranxeiro
que conforman un discurso coherente e da máxima relevancia, e que son de interese
para a permanencia da identidade do pobo galego.
O DOG do 29 de outubro de 2015 publicaba o decreto polo que se declaraba ben
de interese cultural a colección de arte da Fundación Galicia Obra Social (Afundación).
De novo a Dirección Xeral do Patrimonio Cultural xustifica este nivel de protección,
consciente de que como colección resulta un elemento fundamental do patrimonio
cultural de Galicia, por ser un conxunto senlleiro e moi representativo principalmente
da pintura galega moderna e contemporánea que, a pesar de partir dun conxunto
diverso de procesos de provisión, resulta de interese para a permanencia da identidade
do pobo galego.
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Estas dúas declaracións BIC para o conxunto patrimonial artístico procedente
das extintas caixas de aforro galegas viñan precedidas da declaración BIC para o fondo
bibliográfico e documental de Abanca Corporación Bancaria, S.A. no Decreto
113/2015, polo valor histórico e documental que supoñen como colección para a
identidade do pobo galego,
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En definitiva, un repertorio patrimonial que constitúe unha colección artística
que é un dos piares básicos para recrear boa parte da historia cultural da identidade
galega para as xeracións vindeiras e que, no entanto, na última década perdeu presenza
na súa traslación á sociedade galega ao se esvaecer a acción formativa e pedagóxica, así
como a propiamente expositiva das coleccións artísticas, nos diferentes centros que
constitúen outro patrimonio fundamental como bens inmobles.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Está a Xunta de Galiza a realizar o seguimento do estado de conservación,
mantemento e difusión destas dúas coleccións artísticas declaradas BIC en 2015?
. Ten elaborado algún informe ao respecto no último lustro?
. Coñece o estado de conservación das obras nos edificios que acollen as dúas
coleccións BIC? Coñece como están almacenadas e preservadas ambas as dúas
coleccións? En que espazos e con que medidas de seguridade?
. É consciente o goberno da situación do patrimonio arquitectónico das extintas
caixas - edificios de uso cultural e social que están espallados por todas as cidades?
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. Que opinión lle merece o proxecto cultural desenvolvido polos actuais
propietarios á hora de visibilizar este patrimonio artístico entre a sociedade galega e
referencialo no contexto cultural internacional?
. Considérao suficiente e á altura dun patrimonio artístico como este de máxima
relevancia para a identidade cultural galega?
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. Ten estabelecido a Xunta de Galiza un marco de relación continuada co actual
propietario privado das dúas coleccións?
. Ten pensado nalgún momento actuar para asegurar a cesión desta magna obra
artística a institucións e museos de titularidade e/ou xestión pública para a súa
exposición en Galiza?

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 13/01/2022 17:53:03
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, en demanda de actuacións de restauración no Parque do
Pasatempo en Betanzos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En resposta á Proposición non de lei presentada polo grupo parlamentario do
BNG perante a Comisión 4ª de Educación e Cultura o pasado 30 de outubro de 2020, a
respecto da demanda de apoio económico para iniciar a restauración do Parque do
Pasatempo de Betanzos, unha vez declarado BIC, o Partido Popular xustificou o seu
voto en contra alegando que, antes de comprometer achegas económicas por parte da
Xunta de Galiza para a recuperación deste ben cultural senlleiro, cumpría a elaboración
dun plan director.
Nunha nova convocatoria desta mesma comisión celebrada o 29 de decembro, a
directora xeral de patrimonio cultural afirmou que desde o primeiro momento a
Consellería dispuxera os medios técnicos en diferentes reunións co concello e axentes
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implicados para valorar cales eran as fases que se debrían trazar para o proceso de
recuperación deste ben que se encontra nun estado de deterioro moi preocupante,
mesmo perdido xa para sempre unha parte pola desidia das administracións.
Nesta comparecencia a directora xeral indicou que este plan director é asumido
pola Xunta de Galiza co obxectivo de analizar as problemáticas deste parque e as
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necesidades de restauración e conservación do ben para proceder a actuar con
posterioridade.
Un plan director que, segundo o goberno, está a supeditar calquera posíbel
achega económica para a súa conservación; unha demora de anos que está a condicionar
a sobrevivencia dun xardín histórico senlleiro declarado BIC en 2020, furtándollo ao
presente e ao futuro da sociedade galega e universal.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral na Comisión
4ª :
Que actuacións está a desenvolver o goberno galego para pór en andamento a
elaboración do anunciado e comprometido Plan director do Parque do Pasatempo de
Betanzos que dea comezo á implicación económica para a súa urxente restauración?

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2022

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Manuel Lourenzo Sobral
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Daniel Castro García
Deputada e deputados do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
Carme González Iglesias, Olalla Rodil Fernández, Ramón Fernández
Alfonzo e Daniel Pérez López, deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do
Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da
Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral 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
CSV: BOPGDSPG-24j6YjPjU-7
REXISTRO-oCDfYy0KP-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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.

CSV: BOPGDSPG-24j6YjPjU-7
REXISTRO-oCDfYy0KP-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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 o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 6ª:
Que axudas foron outorgadas por parte da Xunta de Galiza a Ilunion Servicios
Industriales co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade?
Cantas? Con que contía? Con que contía xustificada finalmente?
- Cantos convenios foron asinados por parte da Xunta de Galiza con Ilunion
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Servicios Industriales? De que tipo? Para que obxectivo? Con que contía? Con que
contía xustificada finalmente?
- Que mecanismos de control, avaliación e seguimento levou a cabo a
Consellería de Emprego e Igualdade destas axudas? Cales foron os resultados acadados?
Que medidas foron tomadas?
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- Cantas persoas e con que grado de discapacidade foron contratadas con estas
axudas por Ilunion Servicios Industriales? En que postos de traballo, que tipo de
adaptación requiriron?
- Cantas persoas acadaron a integración ao réxime laboral de traballo normal,
obxectivo principal dos centros especiais de emprego?
- Que accións ten desenvolvido a Dirección Xeral de Relacións Laborais en
relacións con esta situación?

Santiago de Compostela, 14 de xaneiro de 2022

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

María do Carme González Iglesias na data 14/01/2022 10:03:26

Daniel Pérez López na data 14/01/2022 10:03:29
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Ramón Fernández Alfonzo na data 14/01/2022 10:03:41
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Olalla Rodil Fernández na data 14/01/2022 10:03:53
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Mercedes Queixas Zas, Iria Carreira Pazos, Luis
Bará Torres, Iago Tabarés Pérez-Piñeiro e Paulo Ríos Santomé, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 2ª, sobre o seguimento do acordo parlamentario para demandar do
goberno central a rectificación da modificación de horarios do tren Avant CoruñaOurense 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

101840

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

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,
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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 estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
. Que actuacións levou a cabo o goberno galego para esixir o cumprimento dos
acordos parlamentarios respecto do ferrocarril de febreiro de 2018 e decembro de 2021?
. Vai demandar a Xunta de Galiza a transferencia das competencias en materia
ferroviaria para poder desenvolvermos un tren galego de proximidade?
. Ten estimado ou estudado cal sería o orzamento necesario? Por que non é
público o presunto informe do que teñen falado os medios de comunicación?
. Considera o goberno galego que o modelo ferroviario actual axuda ou agrava
os indicadores de competitividade de Galiza?
. Considera o goberno galego que o modelo ferroviario actual axuda ou agrava o
illamento das comarcas de interior?
. Vai desenvolver algún estudo ao abeiro da Comisión galega de competencia? E
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do Instituto Galego do consumo e da competencia?

Santiago de Compostela, 14 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Mercedes Queixas Zas
Iria Carreira Pazos
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Paulo Ríos Santomé
Luis Bará Torres
Deputados e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 14/01/2022 10:41:47

Mercedes Queixas Zas na data 14/01/2022 10:41:53

Iria Carreira Pazos na data 14/01/2022 10:42:03

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 14/01/2022 10:42:12

Paulo Ríos Santomé na data 14/01/2022 10:42:19
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Xosé Luis Bará Torres na data 14/01/2022 10:42:23
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Á Mesa do Parlamento

Noa Díaz Varela e Luís Manuel Álvarez Martínez, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 4.ª
O conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, e o alcalde de Lalín, Xosé Crespo,
inauguraban o 10 de xaneiro de 2010 en Lalín unha mostra sobre o período
arxentino de Maruja Mallo e Luís Seoane. Titulada Creacións máxicas de
medidas exactas, Maruja Mallo e Luis Seoane en Bos Aires (1936-1965) e
comisariada por Antón Castro, a exposición foi organizada polo Concello de
Lalín co apoio da Xunta de Galicia, tal e como informaba aos medios de
comunicación a propia consellaría ese mesmo día.
A mostra, que permaneceu aberta ata mediados de marzo, estaba composta por
unha escolma de 43 obras descoñecidas ata o momento, 17 de Maruxa Mallo e 26
de Luis Seoane, que xa no momento do seu anuncio eran obxecto de crítica a
respecto da súa autenticidade.
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No caso da artista viveirense, dous meses despois de inaugurar a mostra, os
expertos encargados pola familia Mallo de catalogar a súa obra remitiron unha
carta á Real Academia Galega de Belas Artes advertindo de que non existía
referencia algunha a esas pezas e de que os elementos pictóricos dos cadros son
“incoherentes” e “carecen da súa esixente técnica e rigorosa maneira de pintar”.
A misiva viña referendada colexiadamente polo comité científico do Catálogo
Razonado de Óleos.
No caso de Seoane, a propia Fundación cuestionou no mes de xuño nun informe
que o artista pintase 18 das 26 obras a el atribuídas e expostas en Lalín. Dende a
sinatura dos lenzos ata os traslados entre formatos ou cuestións máis técnicas
referidas ao estilo do artista son postos en cuestión nese detallado estudo no que
concluía: "Se puidésemos acreditar a autoría de Luís Seoane, estariamos ante
unha boa nova, ao poder descartar a hipótese dun movemento de obras falsas, e
veriámonos na obriga de abrir unha nova liña de investigación sobre unha
maneira de facer que ata o de agora non estaba documentada. Mentres, o rigoroso
sería como mínimo manter a distancia". É importante subliñar que este informe
técnico deu lugar a outro legal que foi trasladado en novembro ao padroado da
Fundación -do que, entre outros, forma parte o conselleiro de Cultura- e que fala
dun posible delito de estafa na súa modalidade agravada.
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Esas mesmas obras foran xa rexeitadas polo Museo de Belas Artes da Coruña e
pola propia Fundación Luis Seoane en 2013 cando organizou a mostra Luís
Seoane nas coleccións privadas.
Á vista dos informes de persoas expertas cuestionando a autenticidade dalgunhas
obras de dúas das figuras máis consagradas da pintura galega do pasado século, a
este grupo parlamentario sorpréndelle a actitude pasiva da Consellaría de
Cultura, que proseguiu avalando e apoiando economicamente a mostra. Do
mesmo xeito, sorprende que a Consellaría de Cultura financie proxectos artísticos
se existen dúbidas acerca da súa validez ou autenticidade e sen ter realizado
ningunha investigación ao respecto.
Por todo isto, a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1ª) Por que a Xunta de Galicia apoiou economicamente a exposición Creacións
máxicas de medidas exactas, Maruja Mallo e Luis Seoane en Bos Aires (19361965) se existían dúbidas acerca da autenticidade da maior parte das obras?
2ª) Non considerou a Consellaría necesario realizar algunha investigación ou
valoración previa acerca das obras sobre as que existían dúbidas?
3ª) Como se xestou esa exposición? Cal foi o papel da Consellaría?
4ª) Por que avalou esta mostra en Lalín se anos antes 15 das mesmas obras de
Luis Seoane foran rexeitadas polo Museo de Belas Artes da Coruña, dependente
do Goberno galego?
5ª) Cal é a razón de que o conselleiro de Cultura non asista á reunión que
convocou de urxencia o Padroado da Fundación Luis Seoane?
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6ª) Coñecía o conselleiro o informe legal realizado pola Fundación Luis Seoane
que contempla un posible delito de estafa na súa modalidade agravada? Tomou a
Consellaría algunha medida ao respecto?
7ª) Pensa adoptar o Goberno galego algunha medida para dilucidar a autoría das
obras cuestionadas por diversos especialistas da exposición Creacións máxicas
de medidas exactas, Maruja Mallo e Luis Seoane en Bos Aires (1936-1965) que
contou con financiamento da Consellaría de Cultura?
Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2022
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Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 13/01/2022 13:27:40
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 13/01/2022 13:27:53
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Á Mesa do Parlamento
Noa Díaz Varela, Luís Manuel Álvarez Martínez, Carmen Rodríguez Dacosta,
Marina Ortega Otero e Juan Carlos Francisco Rivera, deputadas e deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 4ª.
A situación política que vive o concello de Ourense podería definirse como
esperpéntica, consecuencia das continuas disparatadas ocorrencias dun alcalde que
goberna a cidade con tres concelleiros. Mais lonxe de resultar cómica, esta situación
está a pór en perigo o transcorrer vital do concello da terceira cidade máis poboada de
Galicia.
Exemplo disto é a actitude do goberno municipal cara á cultura, que pouco a pouco, ben
con accións ou ben con ameazas, está a tentar desmantelar as institucións culturais de
Ourense para así exterminar a cultura nesa cidade. Á ameaza de converter o Ánxel
Valente en oficinas ou a suspensión de programación cultural hai que lle sumar,
recentemente, a negativa a asinar o convenio da Rede Galega de Teatros e Auditorios
con Agadic ou o anuncio de privatización do auditorio municipal.
Todo isto ten unhas consecuencias nefastas ás que hai que lle poñer freo de inmediato;
de non ser así o vindeiro equipo de goberno de Ourense vai ter moi complicado
recuperar a vida cultural da cidade xa que se vai atopar sen tecido empresarial nin
industria cultural.
Da situación alertaban recentemente nun comunicado unánime as entidades culturais de
toda Galicia e estes días o sector ourensán afectado. Poñían o foco na errática estratexia
cultural do goberno local de Jácome, que obvia a rendibilidade social da cultura, que
entende a cultura como o “show-bussines” ou que tenta desprestixiar o traballo da
equipa do Auditorio Municipal.
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A cultura é unha competencia propia da Xunta de Galicia. Os concellos e as deputacións
teñen tamén, se é esa a vontade, capacidade para programar e mesmo para aplicar
políticas propias nos seus ámbitos. Mais se nunha vila coma Ourense o que se pretende
é anular e exterminar calquera acción cultural, consideramos que o Goberno Galego ten
a obriga de actuar sen dilación ao respecto.
Por iso, as deputadas e os deputados que asinan formulan as seguintes preguntas:
1ª) Como valora a Xunta de Galicia a actitude do alcalde de Ourense cara ao sector
cultural?
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2ª) Ten pensado o Goberno galego algunha medida urxente para paliar a inexistente
política cultural do goberno da cidade de Ourense?

Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2022
Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 13/01/2022 13:28:58
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 13/01/2022 13:29:14
María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 13/01/2022 13:39:03
Marina Ortega Otero na data 13/01/2022 13:39:14
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Juan Carlos Francisco Rivera na data 13/01/2022 13:39:27
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Á Mesa do Parlamento

Noa Díaz Varela, Luís Álvarez Martínez e Patricia Otero Rodríguez, deputadas e
deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 2ª.
O Goberno local de Noia leva anos sen aprobar o seu Plan xeral de ordenación
municipal (PXOM) debido a que está pendente duplicar a súa captación de auga
para garantir o subministro a toda a poboación e regularizar un dos puntos de
captación da traída municipal, o de Alvariza.
Actualmente, a captación pode abastecer algo máis de nove mil habitantes, máis
a previsión de crecemento que recolle o plan urbanístico eleva a poboación de
Noia a 18.000, co que se fai preciso duplicar o volume de auga para acreditar a
existencia de recursos hídricos suficientes que garantan o abastecemento.
O grupo municipal socialista leva tempo preguntando ao Goberno local se hai
algunha novidade ao respecto desta cuestión xa que dela depende a aprobación
definitiva do PXOM, pero nunca obtiveron resposta.
Tendo en conta que a legalización dunha nova captación de auga depende
directamente de Augas de Galicia, e que o PXOM en última instancia debe ser
aprobado polo Goberno galego, por iso preguntamos:
1ª) En que estado se atopa a tramitación do PXOM de Noia?
2ª) Chegou a Augas de Galicia a petición do Concello de Noia de legalizar unha
captación de auga no río Vilacoba?
Pazo do Parlamento, 13 xaneiro de 2022
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Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 13/01/2022 13:40:53
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 13/01/2022 13:41:07
Patricia Otero Rodríguez na data 13/01/2022 13:41:20
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Á Mesa do Parlamento

Noa Díaz Varela, Patricia Otero Rodríguez e Luís Manuel Álvarez Martínez, deputadas
e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral na Comisión 2ª.
Polo concello de Val do Dubra (A Coruña) transcorren dúas estradas de titularidade
autonómica, a AC-406 e a AC-453, que precisan dunha mellora urxente en varios dos
seus tramos.
Concretamente, a AC-406 que comunica Santa Comba con Portomouro precisa, ao seu
paso por Paramos, dunha obra que dote de maior seguridade ese núcleo de poboación,
que carece de beirarrúas e no que os vehículos circulan a gran velocidade por unha
estrada con varias curvas sen visibilidade e mesmo cunha parada de transporte escolar.
Para rematar con esta inseguridade para os veciños e veciñas parece oportuna a
construción dunha senda peonil por unha das marxes do núcleo que facilite o tránsito
dos peóns, unha actuación comprometida hai anos pola Xunta de Galicia da que nada se
sabe.
Por outra banda, a estrada AC-453 que une Portomouro con Roxos, vía indispensable de
comunicación para a veciñanza dubresa, precisa dunha mellora integral dada a súa
antigüidade e a elevada intensidade de tráfico pesado que soporta cada día. Nesa vía de
comunicación sería precisa a adecuación do seu ancho e melloras de seguridade en
varias das curvas segundo un proxecto elaborado no ano 2011.
Sabemos polos medios de comunicación que a Xunta de Galicia vai realizar actuacións
nalgunhas estradas, entre elas a AC-453, de mellora do firme e da sinalización
horizontal e balizamento, mais descoñecemos se esas obras terán como referencia o
proxecto de hai dez anos, cando está previsto realizalas e se contempla o ancheamento
da estrada nalgún dos seus tramos.
Por iso as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes preguntas:
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1ª) Ten previsto o Goberno galego realizar algunha actuación na estrada AC-406 ao seu
paso por Paramos para mellorar a seguridade peonil?
2ª) Cales son as obras concretas anunciadas pola Xunta de Galicia na estrada AC-453?
Teñen previsto anchear algúns dos seus tramos? Para cando están previstas estas
actuacións?
3ª) Que actuacións concretas vai desenvolver o Goberno galego para mellorar a
seguridade viaria da estrada AC-453?
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Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 13/01/2022 13:42:41
Patricia Otero Rodríguez na data 13/01/2022 13:43:00
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 13/01/2022 13:43:12

101852

Á Mesa do Parlamento

Noa Díaz Varela, Marina Ortega Otero e Julio Torrado Quintela, deputadas e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto
no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta oral na Comisión 5ª.
Boiro é o segundo concello máis poboado da comarca do Barbanza con preto de 19.000
habitantes, dos cales un 22 % é maior de 64 anos, segundo datos do Instituto Galego de
Estatística. Non obstante, ese municipio carece de servizos públicos de atención integral
e continuada para as persoas maiores, cando vén sendo unha necesidade cada vez maior
para a súa veciñanza.
A demanda desta infraestrutura para o municipio está ademais amparada por unha
plataforma que ten recollidas preto de 3.000 sinaturas. Para a construción desta
residencia pública o Concello pon a disposición da Consellaría de Política Social uns
terreos urbanos do plan parcial de Barraña e mesmo o proxecto.
É fundamental que os veciños e veciñas de Boiro conten cunha residencia de maiores
pública, que evite o éxodo dos seus habitantes cara a outros núcleos de poboación que
dispoñen deste tipo de recursos con prazas libres, normalmente de carácter privado e
cuns prezos inasumibles. Hai que ter en conta, por outra banda, que a familia e contorna
da persoa que ingresa nunha residencia fóra do seu núcleo terá dificultades engadidas
para visitar e manter contacto habitual con ela.
A pandemia puxo de manifesto a necesidade de atender os maiores con calidade
asistencial e por iso é preciso que o Goberno galego se comprometa cun modelo de
atención de maiores que priorice as residencias públicas. Precisamente para garantir
unha maior eficiencia na xestión, xunto coas evidentes razóns económicas para as
persoas usuarias, esta residencia debe ser de titularidade pública.
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Por todo o exposto, dende o Grupo Parlamentario Socialista instamos a Xunta a que
acceda á demanda veciñal para dotar dunha residencia pública de persoas maiores o
concello de Boiro e así contribuír a mellorar as condicións de vida das súas persoas
maiores e das familias, ao tempo que se colabora no marco de acción do plan de
impulso demográfico de Galicia afianzando poboación.
Por iso as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte pregunta:
Considera a Xunta de Galicia necesario e urxente un centro público de atención
residencial en Boiro? Se é así, que tipo de iniciativas ten pensado facer ao respecto?
Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2022
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Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 13/01/2022 13:43:56
Marina Ortega Otero na data 13/01/2022 13:44:08
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Julio Torrado Quintela na data 13/01/2022 13:44:21
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Á Mesa do Parlamento

Noa Díaz Varela e Luís Manuel Álvarez Martínez, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 4ª.
A Lei 7/2014 de arquivos e documentos de Galicia asegura no seu preámbulo que
os arquivos constitúen servizos de máxima relevancia nunha sociedade
democrática pois a través deles se asegura a reunión, conservación e consulta dos
documentos que integran o patrimonio documental dun pobo nas súas diversas
expresións. En efecto, os arquivos son instrumentos que garanten a pervivencia
da nosa memoria colectiva, social e institucional, á vez que aseguran unha mellor
e maior gobernabilidade.
Partindo da súa esencialidade, e coas competencias únicas da Xunta de Galicia
nesta materia, sorprende o estado dos arquivos públicos de Galicia, que se atopan
nunha total precariedade tanto en materia de persoal como de espazos e recursos
consecuencia da ausencia dunha política arquivística a medio e longo prazo e que
ten como resultado a perda inxente de documentación, co que periga non só o
noso patrimonio senón tamén a posta en marcha de maneira eficaz da
Administración electrónica.

CSV: BOPGDSPG-24j6YjPjU-7
REXISTRO-IVX31osqg-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Proba desta desidia é a ausencia do plan de arquivos ao que a disposición
transitoria segunda da lei mencionada obrigaba a ter aprobada no prazo dun ano
desde a entrada en vigor da norma lexislativa (2014), coa fin de avaliar as
necesidades de persoal e de infraestruturas dos arquivos do Sistema de Arquivos
da Xunta de Galicia. En recente comparecencia parlamentaria, o secretario xeral
de Cultura anunciaba que estaban traballando nun plan de arquivos da Xunta de
Galicia para “resolver as carencias existentes”, pero non sabemos se con esa
afirmación se refería aos arquivos da Xunta de Galicia ou -tal e como obriga a
lei- ao Sistema de Arquivos da Xunta de Galicia.
Aínda sen coñecer os detalles e marco de actuación, ese plan debería xa incluír as
perspectivas feministas e/ou de xénero, totalmente ausentes nas unidades da rede
do sistema de arquivos de Galicia e tamén nos plans de formación, como apuntan
as arquivistas Dolores Pereira, Olimpia López e Mariám Mariño no Informe
sobre os arquivos públicos en Galicia. Unha perspectiva de xénero e feminista.
Partindo de que os e as profesionais da arquivística son axentes que participan na
configuración dunha memoria social conscientemente construída, nese estudo
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consideran imprescindible que ese proceso de cambio cara á inclusión das
mulleres na nosa memoria documental sexa tamén asumido polas
administracións, algo que suporía situar Galicia nunha posición pioneira no
conxunto do Estado.
Por todo o exposto, no Día Internacional dos Arquivos, a deputada e o deputado
que asinan formulan as seguintes preguntas:
1ª. Cando pensa o Goberno galego ter redactado o Plan de Arquivos de Galicia ao
que a Lei 7/2014 de arquivos e documentos de Galicia obrigaba a ter rematado en
2015?
2ª. Como valora a Xunta de Galicia o estado dos arquivos públicos en Galicia?
3ª. Pensa a Xunta de Galicia convocar novas prazas de arquivistas coas que
cubrir as enormes carencias de persoal nos arquivos galegos?
4ª. É consciente o Goberno galego da necesidade urxente de incorporar a
perspectiva de xénero na práctica arquivística para que non se siga perdendo a
memoria das mulleres?
5ª. Como pensa solucionar a Xunta de Galicia o gran problema de espazos físicos
que presentan os arquivos en Galicia?
Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2022
Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 13/01/2022 13:45:09
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 13/01/2022 13:45:20
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Á Mesa do Parlamento

Noa Díaz Varela, Luís Álvarez Martínez e Marina Ortega Otero, deputadas e
deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia,
presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión
4ª.
Santa María A Real de Oseira (San Cristovo de Cea, Ourense), unha das máis
relevantes xoias arquitectónicas do noso patrimonio cultural que data do século
XII, atópase na actualidade en obras de rehabilitación do antigo albergue e de
construción dun novo para as persoas que percorren a ruta da Vía da Prata. A
actuación, de máis dun millón de euros, enmárcase no Plan de albergues 20192021 da Xunta de Galicia e está previsto que remate a finais deste ano.
O mosteiro cisterciense, Ben de Interese Cultural, estivera xa en obras hai uns
anos para rehabilitar parte das súas instalacións, pero nesta ocasión a actuación é
doutro calado de xeito que á vez que se rehabilita o antigo albergue estase
construíndo un novo anexo á edificación de hai oito séculos.
Esa nova construción, de grandes dimensións e cunha arquitectura que rompe
claramente coa paisaxe, está a ser moi cuestionada pola veciñanza e asociacións
que velan pola protección do noso patrimonio, preocupación á que se suma o
Grupo Parlamentario Socialista. Desde a Xunta sinalan que a obra tenta respectar
a edificación orixinal, recuperando zonas derruídas e mantendo outras, pese a que
o único que parece manterse é un muro que aínda quedaba en pé.
Dende a Vicepresidencia Primeira da Xunta de Galicia, de quen dependen as
obras, aseguran que o proxecto conta con todas as licenzas pertinentes e os
permisos da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.
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Dado o posible impacto negativo desta actuación na contorna dun ben declarado
de Interese Cultural, preguntamos:
1ª) As obras de construción dun novo albergue en Santa María A Real de Oseira
contan co preceptivo informe positivo da Dirección Xeral de Patrimonio?
2ª) Entende a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural que a obra de construción
do novo albergue anexo ao mosteiro de Oseira respecta a protección requirida
dun BIC?
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3ª) Considera a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural que deben primar os
intereses turísticos sobre a protección patrimonial?
Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 13/01/2022 13:46:08
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 13/01/2022 13:46:30
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Marina Ortega Otero na data 13/01/2022 13:46:44
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Á Mesa do Parlamento

Noa Díaz Varela, Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputadas e
deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5ª.
A transformación dos servizos sanitarios cara a modelos asistenciais máis
próximos e amables para o paciente é o reto ao que se teñen que enfrontar as
administracións. Entre eses novos modelos figura a hospitalización a domicilio,
que consiste en atencións e coidados médicos e de enfermaría de rango
hospitalario proporcionados aos pacientes no seu domicilio por profesionais e
con recursos materiais propios do hospital.
Neste novo marco asistencial, a Xunta de Galicia conta co Plan Galego de
Hospitalización a Domicilio, enmarcado na Estratexia HADO 2019-2023, que se
presenta como “un eixo fundamental na transformación da asistencia sanitaria xa
que humaniza a atención, permite traballar coordinadamente e leva o hospital alí
onde se necesita”.
O propio Plan marca a previsión de poder chegar canto antes a toda a poboación
galega mais, xa chegados ao ecuador do programa, na actualidade existen unhas
enormes diferenzas entre as áreas sanitarias do país. Así, mentres algunha presta
o HADO a todo o seu territorio, na de Santiago de Compostela e Barbanza ese
servizo só lle corresponde a pacientes da capital galega e aos que habitan nunha
área de ata 25 quilómetros da Unidade, deixando así fóra a núcleos como Rianxo,
por exemplo.
Diante desta disparidade na cobertura asistencial en Galicia, que non fai máis que
establecer cidadanías de primeira e segunda categoría nun asunto tan vital como
o que nos ocupa, as deputadas e o deputado que asinan preguntan:
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1ª) Como valora o Goberno galego que exista tanta diferencia na cobertura do
servizo de HADO entre as distintas áreas sanitarias?
2ª) Cales son as razóns de que a área sanitaria de Compostela e Barbanza só
ofreza o servizo de HADO a 25 km da Unidade hospitalaria de referencia,
deixando así fóra a numerosos núcleos de poboación das comarcas afectadas?
3ª) Cando está previsto chegar o servizo HADO ao Concello de Rianxo?
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Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2022
Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 13/01/2022 13:47:29
Julio Torrado Quintela na data 13/01/2022 13:47:41
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Marina Ortega Otero na data 13/01/2022 13:47:52
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Á Mesa do Parlamento

Noa Díaz Varela e Luís Manuel Álvarez Martínez, deputada e deputado pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral na Comisión 4ª.
O Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega acaba de facer públicos os
resultados do proxecto de avaliación da competencia bilingüe nos idiomas galego e
castelán do alumnado de 4º da ESO, un estudo que pretende determinar o grao de
cumprimento do obxectivo establecido na Lei de normalización lingüística de que o
alumnado debe rematar a educación obrigatoria con capacidade para empregar de forma
correcta, adecuada e eficaz as dúas linguas oficiais de Galicia.
No informe constatan que, aínda que de xeito global esa xeración remata a secundaria
obrigatoria cunha competencia aceptable nas dúas linguas oficiais, existe un acusado
desequilibrio en detrimento do galego. Aseguran ademais que mentres que o alumnado
galegofalante amosa un dominio similar nos dous idiomas, máis dun 35 % das persoas
castelanfalantes teñen unha escasa competencia en galego. De feito, o dominio dos dous
idiomas relaciónase cun perfil de estudante que ten a lingua galega presente na súa vida
cotiá, dende a familia ata a escola.
Segundo aseguran as persoas autoras do estudo –coordinado por Xaquín Loredo, técnico
do Seminario de Sociolingüística da RAG, e Bieito Silva, profesor da Facultade de
Ciencias da Educación da USC– a titularidade do centro é outro factor determinante, de
xeito que o alumnado dos institutos públicos remata a ESO cunha competencia
semellante en ambas as linguas, en contraste co que acontece na rede privada, onde se
gradúan cun dominio bastante máis deficiente en galego ca en castelán.
O propio presidente da RAG advertía na presentación da investigación que o modelo
lingüístico vixente no sistema educativo está consolidando os desequilibrios existentes
no canto de compensalos e reclamou medidas de diversa natureza para reverter o
retroceso do galego na mocidade.
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Por iso a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes preguntas:
1ª) Como valora a Xunta de Galicia o informe de avaliación da competencia bilingüe
nos idiomas galego e castelán do alumnado de 4º da ESO realizado pola Real Academia
Galega?
2ª) Pensa tomar algunha medida urxente para corrixir o desequilibrio que, segundo o
informe, existe na mocidade galega nas competencias en galego en castelán?
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3ª) Como valora a Xunta de Galicia que ese desequilibrio sexa maior entre o alumnado
dos centros educativos de titularidade privada?
Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 13/01/2022 13:48:44
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 13/01/2022 13:48:58
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Á Mesa do Parlamento

Noa Díaz Varela e Luís Álvarez Martínez, deputada e deputado pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta oral na Comisión 4ª.
A Xunta de Galicia constituía a mediados de novembro de 2020 a Comisión
Interdepartamental da Ribeira Sacra, creada segundo Decreto 105/2020, do 9 de
xullo, como órgano colexiado de coordinación das actuacións sectoriais dos
distintos departamentos da Administración xeral da Comunidade Autónoma no
territorio da Ribeira Sacra.
A nova comisión é un órgano de xestión transversal que reflicte o compromiso da
Administración autonómica cos concellos das provincias de Lugo e Ourense que
forman a paisaxe cultural da Ribeira Sacra. Concretamente, segundo anunciou a
Xunta de Galicia, están implicadas nesta comisión sete consellarías que, no seu
conxunto, están investindo 34 millóns de euros neste territorio a través dun plan
específico.
Compoñen este órgano a Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia,
Xustiza e Turismo e a Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía,
Empresa e Innovación; así como as consellarías de Medio Ambiente, Territorio e
Vivenda; Infraestruturas e Mobilidade; Cultura, Educación e Universidade e
Medio Rural. Así mesmo, tamén están convidados a participar nesta ferramenta
de xestión outros organismos e entidades locais presentes no territorio como
concellos, consorcios, deputacións, asociacións e bispados, entre outros.
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A xornada en que se anunciaba a constitución da comisión, o Goberno galego
presentábaa como ferramenta clave na coordinación de actuacións e
investimentos que permitirá o Goberno galego continuar avanzando coas
máximas garantías no desenvolvemento da candidatura da Ribeira Sacra a
Patrimonio da Humanidade.
Entre outras competencias, a comisión presentará as iniciativas dos diferentes
organismos e entidades representativas para unha xestión eficaz con garantías
tendente á conservación dos seus valores como paisaxe cultural; fixará as
estratexias, plans, políticas e accións da Xunta, e dará a coñecer os seus
resultados; apoiará e impulsará as liñas de acción parala protección,
conservación, investigación e difusión dos valores da paisaxe cultural da Ribeira
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Sacra; elaborará propostas vinculadas coa súa situación e potencialidades como
paisaxe cultural e realizará unha avaliación periódica da situación.
A Comisión Interdepartamental da Ribeira Sacra funcionará en Pleno, que se
reunirá con carácter ordinario unha vez ao ano, e na Comisión Permanente, cuxa
reunión ordinaria será, polo menos, unha vez ao semestre. No artigo 1.3 do
decreto de creación da comisión aseguran que un dos seus obxectivos é ser a
canle para a participación activa das comunidades locais do territorio da Ribeira
Sacra. Sorprende que esta sexa a vontade real toda vez que a participación desas
comunidades locais só poderá darse, con carácter ordinario, unha vez ao ano, que
é cando se reúne o Pleno.
En recente comparecencia parlamentaria, o conselleiro de Cultura non dilucidou
as dúbidas xurdidas en torno a esta comisión, crucial en principio para a
candidatura da Ribeira Sacra, e por iso a deputada e o deputado que asinan
formulan as seguintes preguntas:
1ª) Cantas veces se reuniron o Pleno e a Permanente da Comisión
Interdepartamental da Ribeira Sacra?
2ª) De terse reunido algunha vez esta comisión, convidouse a participar outros
organismos ou entidades locais presentes no territorio?
3ª) Para cando está prevista a seguinte reunión do pleno da Comisión
Interdepartamental da Ribeira Sacra e cales serán os asuntos a tratar?
Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 13/01/2022 13:49:54
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Á Mesa do Parlamento

Noa Díaz Varela e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta oral na Comisión 5ª.
A atención ás comarcas rurais e a loita contra o seu despoboamento pasa polo
mantemento e consolidación dos servizos básicos, e en maior medida en zonas
nas que existe un problema demográfico. A atención sanitaria é un deles.
O Servizo de Pediatría do Centro de Saúde da Baña dá atención a 258 nenos e
nenas de entre 0 e 14 anos (datos do INE de 2019) unicamente os martes e xoves
de cada semana. Este servizo leva tempo atopándose con problemas debido a que
as vacacións ou días libres da facultativa non son substituídas. Neste último
período vacacional a solución que deron dende a Xunta de Galicia foi desviar os
menores de 3 anos ao Centro de Saúde de Negreira, mentres que os maiores desa
idade eran atendidos polo médico de cabeceira, no que é claramente unha
disfunción do servizo xa que non é ese o profesional que debía atendelos.
Ese servizo de pediatría está compartido co concello de Mazaricos (a 18 km), que
atende os luns, mércores e venres, existindo aí tamén outra disfunción xa que o
máis lóxico sería facelo con Negreira (7 km), non só por proximidade senón
porque se atopa xa na ruta cara ao hospital de referencia, o Centro Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela, en caso de ter que acudir a este por
unha urxencia.
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En resposta a isto que formulabamos en outubro do ano 2020, recibimos resposta
escrita na que consideran de todo normal que un médico de familia, e non un
pediatra, atenda a nenos e nenas de máis de 3 anos, poñendo en dúbida así a
especialidade de pediatría e sentando diferenzas inaceptables entre menores de
núcleos rurais e urbanos, que son atendidos os segundos polo especialista
correspondente.
Por outra banda, o Goberno alega problemas de cupo para non establecer o de
Negreira como centro de referencia de pediatría do Concello da Baña, sen valorar
a problemática que pode existir no caso dunha urxencia grave no que a familia
tería que desandar o camiño andado perdendo máis de media hora para chegar ao
CHUS.
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Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas:

1ª) Como pensa garantir o Goberno galego a axeitada cobertura pediátrica dos
258 nenos e nenas do concello da Baña?
2ª) Vai cubrir o Sergas as ausencias da pediatra do Centro de Saúde da Baña para
non causar prexuízo á poboación, que ten que se trasladar de concello para ser
atendida?
3ª) Considera o Goberno galego aceptable que médicos de familia atendan as
consultas de pediatría?
4ª) Pensa o Goberno galego aceptar a petición da veciñanza da Baña de compartir
o pediatra co centro de saúde de Negreira en vez de co de Mazaricos?
5ª) Cantos nenos e nenas atende o Servizo de Pediatría do Concello de Negreira?
Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 13/01/2022 13:50:52
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Julio Torrado Quintela na data 13/01/2022 13:51:05
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Á Mesa do Parlamento

Noa Díaz Varela, Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputadas e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto
no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta oral na Comisión 5ª.
O cada vez maior abandono no que se atopa a atención primaria en Galicia déixase ver
de maneira máis notoria no ámbito rural, onde a súa cidadanía dispón de centros de
saúde avellentados, listas de agarda interminables e profesionais cansos que mesmo
teñen que asumir especialidades sanitarias que non lles corresponden.
Un destes casos é o do concello coruñés de Ordes, que conta cun centro de saúde cun
Punto de Atención Continuada (PAC) que carece dos recursos infraestruturais e
humanos suficientes para dar resposta ás necesidades da poboación que asiste, algo
inasumible como capital de comarca que é.
O centro precisa dunha reforma integral e mesmo dunha ampliación, para a que conta
con espazo suficiente, ademais da dotación dun heliporto nunha parcela anexa ao centro,
unha vella demanda do propio concello. En caso dunha urxencia, na actualidade o
helicóptero ten que recoller as persoas doentes no campo de fútbol da vila, que deben
chegar a ese punto nunha ambulancia que moitas das veces non está dispoñible.
A maiores, e como vén sucedendo nos centros de saúde de toda Galicia, a veciñanza
está a soportar listas de agarda interminables, con esperas de dúas semanas mesmo para
as consultas que veñen derivadas do propio PAC, algo case lóxico dado que só tres
médicos están a cubrir as vacacións no centro de saúde de Ordes.
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Tamén o PAC, que atende as urxencias das 23.550 persoas adscritas a ese centro dos
municipios de Ordes, Frades, Mesía, Tordoia e Trazo, presenta unhas carencias de
persoal continuadas no tempo, con quendas nocturnas cun só facultativo de maneira que
ás veces -cando é precisa unha atención domiciliaria puntual- as urxencias quedan sen
cobertura.
Noutra orde de cousas, o Grupo Municipal Socialista leva anos reclamando para o
centro de saúde a implantación do servizo de radioloxía dixital, co que se lle reducirían
os longos tempos de espera ás persoas doentes remitidas dende o centro de saúde
ordense ao centro de referencia compostelán. Este novo servizo, programado no
Goberno de Pérez Touriño pero paralizado á chegada do PP ao Goberno galego, só
implicaría o equipamento e a persoa técnica que o atendese, xa que o informe podería
facerse dende o CHUS.
Diante desta situación, que dá conta da mala xestión da sanidade pública pese aos
esforzos dos e das profesionais sanitarios, preguntamos:
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1ª) Considera a Xunta de Galicia que a atención sanitaria aos veciños e veciñas de
Ordes está a ser satisfactoria?
2ª) Como valora o Goberno galego o estado de conservación dese centro coruñés? Ten
previsto acometer proximamente a súa reforma integral ou a construción dun novo
centro?
3ª) Ten prevista a Xunta de Galicia a instalación dun heliporto anexo ao centro de
saúde?
4ª) Como valora que haxa tardanzas de ata dúas semanas para consultas que veñen
derivadas do propio PAC do centro?
5ª) Que valoración fai o Goberno galego da atención médica no PAC, que só conta cun
facultativo polas noites para atender as urxencias que puideran xurdir nunha poboación
de 23.550 persoas?
6ª) Contempla a Consellaría de Sanidade implantar o servizo de radioloxía dixital no
centro de saúde de Ordes?

Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 13/01/2022 13:54:08
Julio Torrado Quintela na data 13/01/2022 13:54:24
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Á Mesa do Parlamento

Noa Díaz Varela e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta oral na Comisión 5ª.
Este verán o Goberno galego publicaba as listas de agarda que, de novo, sitúan a
EOXI de Santiago e concretamente o Complexo Hospitalario Universitario de
Santiago (CHUS) nun lugar dramático por canto son 31.952 persoas que se
atopan nesas listas -cirurxía, probas diagnósticas e consultas externas- o que
supón un 20 % máis que o ano pasado (en concreto, 5.112 doentes máis).
A denuncia do estado das listaxes de agarda no Sergas é algo recorrente cada ano
por parte de asociacións de doentes, profesionais, sindicatos e grupos políticos da
oposición. Unha denuncia realizada unicamente cos datos que se fan públicos, os
da listaxe de agarda estrutural, pero que silencia a cifra real de doentes que
agardan para ser atendidos no sistema público galego de saúde, incumprindo así
o RD 1039/2011 de 15 de xuño que no seu artigo 6.2 di que en certos supostos se
pode perder a garantía de atención, pero o doente continuará na listaxe.
Segundo os datos de 2021, o tempo de agarda na listaxe de Cirurxía na EOXI de
Santiago é de 71,9 días, unha cifra mesmo peor que a media en Galicia. Xa por
centros de referencia, no CHUS hai na actualidade 7.200 persoas agardando por
unha operación, duplicando os tempos de espera (73 días) en Lugo e triplicando
os de Ferrol. Á súa vez, a Barbanza móstrase como o hospital comarcal de toda
Galicia que ten os peores datos en cirurxía, cunha espera de 59,4 días.
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Xa por especialidades, na lista de agarda para cirurxía o CHUS ten a máis alta de
toda Galicia en Neurocirurxía (132 días), a segunda máis alta en Xinecoloxía
(52,8 días) e as persoas pendentes dunha Cirurxía Pediátrica terán que agardar no
CHUS unha media de 86,7 días, e dunha cardíaca 89,9 días.
Na listaxe de agarda para consultas externas no CHUS hai na actualidade 14.659
persoas, cunha media de 31,3 días, con esperas de 7,9 días en Obstetricia, a máis
longa de toda Galicia; 31,4 días en Pediatría, ou 12,5 en Radioterapia, por riba da
media de Galicia.
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Tamén na listaxe de probas diagnósticas a espera no CHUS é inasumible, cunha
media de 31,4 días para a realización dunha radioloxía mamaria, 72,7 días para
un TAC, 51,1 para unha resonancia magnética, 31,8 para unha ecografía mamaria
ou 31,5 días para unha eco de cardioloxía.
Xa comparando con anos anteriores, na especialidade de neurocirurxía o CHUS
atópase hoxe nun lugar considerablemente peor na listaxe de cirurxía, cunha
media de agarda actual de 132 días cando hai un ano era de 105,9 e en 2019 de
65. Con respecto a 2019, en xinecoloxía incrementouse a espera en Santiago nun
52 %; en pediatría nun 163 % e en cirurxía cardíaca un 120 %.
Na listaxe de consultas externas os datos comparativos son realmente alarmantes,
como por exemplo en radioterapia, que se pasou dunha espera de 2,9 días en
2019 a 12,2 este ano.
Á vista de todos estes datos ofrecidos polo Goberno galego, cabe mostrar unha
fonda preocupación pola deficiente xestión dun centro hospitalario como o
CHUS, que no canto de ser centro de referencia en Galicia se sitúa á cola con
respecto a outros no que respecta a listas de agarda. A deficiente xestión e a falla
inexplicable de recursos están situando o CHUS e a área sanitaria de Santiago e a
Barbanza nunha situación agónica á que de non poñer solución inmediata terá
moi complexa resolución.
Por iso a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes preguntas:
1ª) Como valora o Goberno galego as listaxes de agarda no Complexo
Hospitalario Universitario de Santiago, con máis de trinta mil persoas nelas e
demoras no tempo inasumibles para as persoas doentes?
2ª) Considera necesaria a elaboración dun plan de seguimento específico do
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela para dar
solución á negativa evolución das listaxes de agarda?
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Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2022
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Á Mesa do Parlamento

Noa Díaz Varela e Juan Carlos Francisco Rivera, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 1ª.
O concello de Negreira conta cun club de atletismo e con moitas outras persoas
non federadas que se dedican a esta disciplina deportiva, pero que teñen que se
trasladar a outros territorios para practicar este deporte por falla desas
instalacións no propio concello. De Negreira é, por exemplo, a promesa do
atletismo galego e estatal Alba Cuns.
Diante desa falla de espazos, o Concello de Negreira ten elaborada unha memoria
para o proxecto de construción dun módulo de atletismo que iría emprazado
dentro do recinto do campo de fútbol para así aproveitar os vestiarios, o
ximnasio, o almacén e mesmo o alumeado.
O proxecto, cun orzamento moi asumible para a Administración autonómica,
suporía realizar algunha obra no campo de fútbol que estaría disposto a asumir o
concello, que ademais daría todas as facilidades para a execución desa instalación
deportiva.
A Secretaría Xeral de Deportes é coñecedora desta memoria, pero polo de agora
non emitiu unha resposta positiva para unha iniciativa que permitiría a práctica
deportiva non só das persoas interesadas de Negreira senón tamén de concellos
próximos e con esa carencia.
Por iso, a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes preguntas:
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1ª) Valora a Xunta de Galicia colaborar co Concello de Negreira para a
construción dun módulo de atletismo que daría resposta ás necesidades
deportivas das e dos atletas da zona?
2ª) Como valora a memoria que xa elaborou o Concello de Negreira para a súa
construción?
Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2022
Asinado dixitalmente por:
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Noa Susana Díaz Varela na data 13/01/2022 13:57:07
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Á Mesa do Parlamento

Noa Díaz Varela e Luís Manuel Álvarez Martínez, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 4ª.
O curso académico 2021-2022 comezou de igual xeito que o pasado no que as
medidas sanitarias e de protección fronte á covid-19 se refire: distancias, uso de
máscaras e hidroxel, grupos estables de convivencia …
Isto obriga a unha organización tamén similar do curso escolar por parte das
direccións dos centros educativos en canto á organización de espazos e sobre
todo de profesorado. Por esta razón, non se entende que nun ano como o actual,
cunha achega extraordinaria de fondos que o Goberno galego debería dedicar a
educación, moitos centros educativos en Galicia se atopen con problemas de falla
de profesorado.
É o caso da situación que sofren os CEIP Monte dos Postes e As Fontiñas de
Santiago de Compostela, que este curso teñen que compartir profesorado de
maneira que o centro As Fontiñas conta con 12 titores para 13 aulas e en Monte
dos Postes faltan por completar 3 dedicacións.
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A falla de profesorado, da que son coñecedores todos os organismos implicados
da Consellaría de Educación, provoca problemas lóxicos de índole pedagóxica,
dándose circunstancias tan sorprendentes e impensables como, por exemplo, que
unha aula de segundo curso de Primaria do CEIP Monte dos Postes contará este
curso con 8 docentes. Nese curso a Administración educativa aprobara en xuño
un desdobre pero que non resolveu correctamente co prexuízo lóxico para o
centro.
Hai que salientar que o alumnado matriculado nos dous centros con respecto ao
ano pasado non diminuíu, e polo tanto, a dotación persoal debería manterse ou
mellorarse. Neste senso, a itinerancia do profesorado entre estes dous centros
afecta tamén ás prazas de PT e AL, coa afectación que isto ten sobre o alumnado
con necesidades educativas especiais. No caso concreto do CEIP das Fontiñas
cada alumna/o que se matriculou de forma extraordinaria ten NEAE (necesidades
específicas de apoio educativo).
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Se o que se persigue é a calidade do ensino a dotación humana nos centros
educativos é fundamental e por iso, diante desta situación facilmente
solucionable a deputada e o deputado que asinan preguntan:
1ª) Como valora a Xunta de Galicia a situación que sofren os CEIP Monte dos
Postes e As Fontiñas, en Santiago de Compostela, que teñen que compartir
profesorado deixando clases sen titorías a tempo completo?
2ª) Considera o Goberno galego admisible que dous centros de educación infantil
e primaria, con 900 estudantes e deles moitos con necesidades educativas
especiais, compartan unha praza de Pedagoxía Terapéutica e outra de Audición e
Linguaxe?
3ª) Vai tomar a Xunta de Galicia algunha decisión para solucionar o grave
problema que supón esta falta de profesorado nos CEIP Monte dos Postes e As
Fontiñas?
Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2022
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Á Mesa do Parlamento

Noa Díaz Varela, Patricia Otero Rodríguez e Luís Álvarez Martínez, deputadas e
deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral na Comisión 2ª.
A mediados do ano 2014 abríase a variante de Noia, de 4.929 metros de lonxitude e un
investimento próximo aos 45 millóns de euros. Esta vía inclúe unha ponte con tirantes
sobre a ría de 1.700 metros que une as zonas da Barquiña e Testal.
A ponte púxose en circulación cunha iluminación básica na que se investiron 92.671
euros. Catro anos máis tarde estreábase unha nova iluminación que, cun custe final de
326.943 euros, pretendía complementar a primeira cun proxecto ornamental pensado
como atractivo para as persoas visitantes e tamén para mellorar a visibilidade da
contorna da ponte durante a noite.
Segundo explicaba a propia Xunta de Galicia, o obxectivo desta segunda acción foi
potenciar os elementos característicos da estrutura -os tirantes verticais-, permitir a
creación de escenas mediante o axuste da intensidade de luz e cor e realizar prendidos e
apagados regulados, automatizar a iluminación, axustar os luxes, temporizados e
escenarios de iluminación.
A actuación incluíu ademais o balizamento da zona peonil, con focos led e un ángulo de
apertura asimétrica que evita o cegamento dos vehículos.
Mais o que pretendía ser unha actuación para completar a mellora do alumeado desta
ponte resultou todo o contrario. Nestes momentos a ponte si conta coa iluminación
decorativa pero a básica, a da senda peonil, está deshabilitada dende hai meses de
maneira que quen precise atravesar a ponte a pé pola noite deberá facelo a escuras na
maior parte do traxecto. A maiores, a veciñanza denuncia que logo de seis anos da súa
inauguración, a varanda exterior está xa en mal estado e os elementos que protexen ao
peón dos pasos dos vehículos non son suficientes.
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Por todo isto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes preguntas:
1ª) Como valora a Xunta de Galicia que a iluminación do paso peonil da ponte da
variante de Noia leve deshabilitada dende hai meses?
2ª) Considera a Xunta de Galicia que a iluminación ornamental que se puxo en marcha
en 2018 é suficiente para as persoas que a cruzan a pé?
3ª) Considera suficiente o Goberno galego as medidas de protección e seguridade dos
peóns na ponte?
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Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 13/01/2022 13:59:14
Patricia Otero Rodríguez na data 13/01/2022 13:59:30
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 13/01/2022 13:59:42
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Á Mesa do Parlamento

Noa Díaz Varela e Luís Álvarez Martínez, deputada e deputado pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta oral na Comisión 4ª.
O 17 de agosto de 2021 entrou en vigor o Real decreto 640/2021, do 27 de xullo,
de creación, recoñecemento e autorización de universidades e centros
universitarios, e acreditación institucional de centros universitarios.
Por iso, a deputada e o deputado que asinan, formulan as seguintes preguntas:
1ª) Considera a Xunta de Galicia que a Universidad Intercontinental de la
Empresa se atopa en condicións de cumprir e adaptarse aos novos requisitos
establecidos polo Real decreto 640/2021?
2ª) Terá xa o Goberno galego en conta as novas esixencias que establece o
vixente Real decreto 640/2021 para autorizar o inicio das actividades da nova
universidade privada de Abanca?
3ª) Considera a Xunta de Galicia que a Universidad Intercontinental de la
Empresa cumpre, a día de hoxe, co disposto no Real decreto 640/2021? En caso
negativo, cales son os incumprimentos que se producen da aplicación da citada
normativa?
Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2022
Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 13/01/2022 14:00:42
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 13/01/2022 14:00:54
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Á Mesa do Parlamento

Noa Díaz Varela e Noelia Otero Lago, deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da RTVG.
Xusto cando a CRTVG está impartindo un curso en liña obrigatorio para o seu persoal
sobre o acoso laboral, coñecemos que un traballador da TVG irá a xuízo o 15 de xuño
logo de interpoñer unha demanda ante o Xulgado do Social número 2 de Santiago de
Compostela. Nesa demanda denuncia a situación de acoso que leva sufrindo desde hai
anos pola súa actividade sindical, política e, de forma especial, pola súa orientación
sexual.
A situación de acoso e discriminatoria que sofre ao facer público o seu activismo
LGTBI afectaría aos seus dereitos fundamentais e á conciliación da súa vida persoal e
laboral, así como á promoción e formación profesional. Así, todas as súas demandas
profesionais, de formación e de conciliación foron desouvidas en todo este tempo, sen
que houbese xustificación para as sucesivas negativas.
O artigo 91.4.1 do Convenio Colectivo da CRTVG tipifica como falta moi grave toda
actuación que supoña discriminación por razón de sexo, estado civil, idade, lingua, orixe
racial ou étnica, condición social, relixión ou conviccións, ideas políticas, orientación
sexual, afiliación ou non a un sindicato ou calquera outra condición ou circunstancia
persoal ou social.
O curioso é que este traballador chega a xudicializar o seu caso logo de non ter
ningunha resposta ou solución por parte da Dirección de Recursos Humanos do ente
público nin da comisión fronte ao acoso da CRTVG, que si se reuniu para tratar o asunto
pero sen ningunha garantía e moito menos solución.
Diante destes feitos, inaceptables no tempo actual, as deputadas que asinan preguntan ao
director xeral da CRTVG:
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1ª) Como valora a denuncia interposta por un traballador da TVG por acoso laboral
debido fundamentalmente a razóns de orientación sexual?
2ª) Era coñecedor o director xeral da CRTVG desta denuncia?
3ª) Logo da reunión da comisión fronte ao acoso da CRTVG por este caso, tomouse
algunha decisión ao respecto?
4ª) Cantos casos de acoso semellantes se teñen presentado na CRTVG nos últimos
anos? Déuselle solución a todos eles? Hai algún expediente máis aberto neste momento?
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5ª) Considera conveniente mudar a configuración da comisión de acoso da CRTVG para
dotala de imparcialidade e efectividade, tal e como solicitan os sindicatos?
6ª) Dispón a CRTVG dalgunha ferramenta efectiva para evitar o acoso laboral por
razóns de discriminación sexual?
Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 13/01/2022 14:01:38
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Noelia Otero Lago na data 13/01/2022 14:02:05
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Á Mesa do Parlamento

Noa Díaz Varela e Luís Álvarez Martínez, deputada e deputado pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta oral na Comisión 2ª.
A Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística, dispón no seu artigo
10:
1. Os topónimos de Galicia terán como única forma oficial a galega.
2. Corresponde á Xunta de Galicia a determinación dos nomes oficiais dos
municipios, dos territorios, dos núcleos de poboación, das vías de comunicación
interurbanas e dos topónimos de Galicia. O nome das vías urbanas será
determinado polo Concello correspondente.
3. Estas denominacións son as legais a tódolos efectos e a rotulación terá que
concordar con elas. A Xunta de Galicia regulamentará a normalización da
rotulación pública respectando en tódolos casos as normas internacionais que
subscriba o Estado.
Un ano máis tarde, no Decreto 132/1984, do 6 de setembro, establecíase o
procedemento para a fixación ou recuperación da toponimia de Galicia, que na
súa exposición de motivos afirmaba que “a toponimia forma parte esencial do
patrimonio dun pobo ao tempo que fai patente a orixe ou as vicisitudes do
decorrer histórico dos seus asentamentos humanos”.
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Diante desta declaración de principios que compartimos, sorprende a celebración
en Galicia dun conclave que se presenta como “espazo de diálogo entre ambas
beiras do Atlántico” e que, por terceiro ano consecutivo, leva por título ‘Foro La
Toja’, en clara alusión ao lugar onde se desenvolve: a illa pontevedresa de A
Toxa.
Certo que ese foro de debate, no que participan destacados representantes
políticos e do eido económico mundial cun inaceptable desequilibrio de xénero
entre as persoas intervenientes, ten carácter privado, pero non é menos certo que
dada a relevancia dos oradores terá unha transcendencia internacional que porá o
noso país, e máis concretamente a illa de A Toxa, na axenda de moitos medios de
comunicación.
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É por iso que ao Grupo Parlamentario Socialista lle preocupa que un ano máis
este foro adopte unha denominación que non se corresponde coa toponimia
oficial de A Toxa que figura no Decreto 219/1998, do 2 de xullo, do nomenclátor
correspondente ás entidades de poboación da provincia de Pontevedra. Resulta
inaceptable esa deturpación da toponimia oficial, que conta coa unanimidade de
todas as forzas políticas galegas, e que por conseguinte tamén deturpa o noso
propio patrimonio cultural.
Por iso, a deputada e o deputado que asinan, formulan as seguintes preguntas:
1ª) Como valora o Goberno galego a denominación do ‘Foro La Toja’ que se
desenvolve na illa de A Toxa?
2ª) Entende o Goberno galego que a denominación dese evento, de pretendida
proxección internacional, afecta de maneira negativa a difusión do noso
patrimonio cultural inmaterial?
3ª) Realizou a Xunta de Galicia algunha xestión para que, apelando ao
cumprimento da toponimia oficial, os organizadores mudasen o nome do evento?
4ª) Valora o Goberno galego ampliar as funcións da Comisión de Toponimia a
tarefas de control do cumprimento da normativa?
Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2022
Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 13/01/2022 14:02:54
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 13/01/2022 14:03:06

101882

Á Mesa do Parlamento

Noa Díaz Varela e Luís Manuel Álvarez Martínez, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 4ª.
Diante da baixa execución orzamentaria na partida 151A de Fomento da lingua
galega, a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes preguntas:
1ª) Considera o Goberno galego que coa baixa execución orzamentaria no
segundo trimestre do ano 2021 da partida 151A Fomento da lingua galega se
conseguirán a finais de ano os obxectivos previstos?
2ª) Cales son as razóns da baixa execución orzamentaria da partida 151A de
Fomento da lingua galega no segundo trimestre do ano 2021?
Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 13/01/2022 14:03:47

CSV: BOPGDSPG-24j6YjPjU-7
REXISTRO-TUZwtFaGN-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Luis Manuel Álvarez Martínez na data 13/01/2022 14:03:58
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Á Mesa do Parlamento

Noa Díaz Varela, Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputadas e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto
no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta oral na Comisión 5ª.
Diante da posible existencia dun informe da Consellaría de Sanidade sobre a piscina da
Picota (Mazaricos) realizado este verán, as deputadas e o deputado que asinan
preguntan:
1ª) Realizou a Consellaría de Sanidade este verán algún informe sobre a piscina da
Picota (Mazaricos)?
2ª) En caso afirmativo, trasladoullo ao Concello de Mazaricos para o seu coñecemento?
3ª) En caso de existir, cales son as principais conclusións do informe?
Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 13/01/2022 14:04:40
Julio Torrado Quintela na data 13/01/2022 14:04:54
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Marina Ortega Otero na data 13/01/2022 14:05:16
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Á Mesa do Parlamento

Noa Díaz Varela, Noelia Otero Lago, Julio Torrado Quintela e Marina Ortega
Otero, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas
de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión
5ª.
Cada 25 de novembro, o grupo parlamentario socialista súmase á
conmemoración do Día Internacional contra a Violencia contra as mulleres.
Compartimos a dor de tantas mulleres que sofren violencia, das súas fillas e
fillos, nais, pais, familiares e amizades. A elas diriximos todo o noso apoio, coa
convicción de que loitamos pola máis xusta das causas e o noso compromiso de
non deixar de avanzar ata erradicar da nosa sociedade a violencia machista.
Sabemos que o camiño será longo, pero iso só fai máis urxente que apuremos o
paso e que sigamos avanzando.
En cumprimento co Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, o PSdeG
considera que os diferentes tipos de violencia que sofren as mulleres requiren de
leis específicas e integrais para adecuar a necesidade de intervención e de
protección a cada tipo de violencia, e en Galicia temos dado pasos nestes últimos
tempos recoñecendo, por exemplo, a violencia vicaria ou a dixital como formas
de violencia de xénero.
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Pero tamén consideramos que se debe avanzar cara a un novo marco lexislativo
orientado á abolición da prostitución. A trata con fins de explotación sexual non
pode desligarse da prostitución, a forma máis terrible de violencia contra as
mulleres. Son dúas caras dunha mesma realidade. No PSdeG desexamos unha
sociedade onde as mulleres e as nenas non sexan prostituídas, nas que os corpos
de mulleres e nenas non sexan obxectos de consumo. O noso modelo de
sociedade é un no que homes e mulleres son iguais e libres e esa idea é
incompatible coa prostitución e a trata de seres humanos.
Non podemos esquecer que a prostitución non é un problema das mulleres, senón
de calidade democrática. Garantir a liberdade, a seguridade e a vida das mulleres
e protexer as vítimas non é unha opción, é unha obriga.
Por todo isto, as deputadas e o deputado que asinan preguntan:
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Considera necesario que a Xunta de Galicia, no marco das súas competencias,
impulse que as políticas públicas en materia de servizos sociais, sanidade,
seguridade e igualdade teñan tamén como obxectivo a abolición da prostitución?
Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 13/01/2022 14:07:18
Noelia Otero Lago na data 13/01/2022 14:07:29
Julio Torrado Quintela na data 13/01/2022 14:07:45
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Marina Ortega Otero na data 13/01/2022 14:07:53
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Á Mesa do Parlamento

Noa Díaz Varela, Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputadas e
deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5ª.
O 25 de febreiro de 2021, a Comisión 5ª aprobaba por unanimidade unha
iniciativa proposta polo Grupo Parlamentario Socialista que instaba a Xunta de
Galicia a que coordine unha mesa de traballo interinstitucional coa fin de revisar
e mellorar os protocolos de atención ás familias no caso de falecemento en
accidente dalgún dos seus membros.
Coa proposición non de lei aprobada preténdese que no caso de falecemento dun
familiar por circunstancia sobrevida, a familia conte con todos os coidados e
apoios emocionais que garantan a súa estabilidade no primeiro momento de dó.
Para iso é preciso que exista un protocolo de actuación que incardine as accións
de todos os profesionais que teñen que intervir, dende o momento de
comunicación ata o recoñecemento dun cadáver.
Para conseguir ese fin, no Parlamento acordouse que o Goberno galego coordine
un grupo de traballo que contribúa a aliviar a dó innecesaria de moitas familias
galegas. Transcorridos xa máis de oito meses dende a súa aprobación e sen
coñecer se xa comezaron os traballos para establecer os demandados protocolos,
preguntamos:
1ª) En que estado se atopan os traballos para establecer protocolos de atención ás
familias no caso de falecemento en accidente dalgún dos seus membros,
aprobado por unanimidade en comisión parlamentaria o 25 de febreiro de 2021?
2ª) Constituíuse xa a mesa de traballo interinstitucional acordada para tal fin?
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3ª) Cando teñen previsto a finalización dos traballos?
Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 13/01/2022 14:08:39
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Julio Torrado Quintela na data 13/01/2022 14:08:53

Marina Ortega Otero na data 13/01/2022 14:09:02
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Á Mesa do Parlamento

Noa Díaz Varela, Noelia Otero Lago, Marina Ortega Otero e Julio Torrado
Quintela, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 5ª.
A definición das características que debe reunir unha unidade familiar para ser
considerada familia monomarental ou monoparental correspóndelle a cada
comunidade autónoma, que debe establecer os requisitos necesarios para obter
esta condición.
En Galicia a Lei 3/2011 de apoio á familia e á convivencia de Galicia estableceu
a condición especial desas unidades familiares como merecedoras de protección
específica por parte dos poderes públicos. Mais para facer eficaces as políticas
dirixidas ás familias monomarentais e monoparentais é esencial definir a súa
tipoloxía e coñecer cantas existen no noso país e cal é a súa situación.
Unha ferramenta que pode ser de utilidade para tal fin é o Rexistro de Familias
Monomarentais e Monoparentais de Galicia, que está recollida na Lei 5/2021, de
2 de febreiro, de impulso demográfico de Galicia e que fixaba un prazo de seis
meses desde a súa entrada en vigor para a súa elaboración.
Neste pasado mes de xullo a Xunta anunciaba que estaba ultimando xa ese
decreto, para o que contaba coa colaboración da Asociación Nais Solteiras por
Elección (MSPE) de Galicia, pero catro meses despois aínda nada sabemos del a
pesar de que tiña que estar rematado no mes de agosto, tal e como obriga a lei.
Por iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes preguntas:
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1ª) En que estado se atopan os traballos de elaboración do decreto que creará o
Rexistro de Familias Monomarentais e Monoparentais de Galicia e regulará a
definición desas unidades familiares?
2ª) Cando está prevista a súa finalización e a publicación do decreto
correspondente?

Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2022
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Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 13/01/2022 14:09:46
Noelia Otero Lago na data 13/01/2022 14:09:58
Marina Ortega Otero na data 13/01/2022 14:10:15
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Julio Torrado Quintela na data 13/01/2022 14:10:27
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Á Mesa do Parlamento
Noa Díaz Varela, Noelia Otero Lago, Marina Ortega Otero e Julio Torrado
Quintela, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 5ª.
A Xunta de Galicia, a través da Secretaría Xeral de Igualdade, leva 25 anos convocando
o programa Emega de axudas para o fomento do emprendemento feminino, dirixido a
apoiar a posta en marcha, a mellora e a reactivación de iniciativas empresariais
constituídas por mulleres.
Dada a situación de crise económica provocada pola pandemia, que repercutiu en maior
medida nas mulleres, na convocatoria de 2021 reforzouse o crédito destinado ao
fomento do emprendemento feminino, precisamente para paliar os obstáculos que
moitas mulleres atopan para pór en marcha e consolidar os seus proxectos empresariais
e mesmo para mellorar no ámbito laboral.
Ese incremento do crédito provocou que na convocatoria deste ano se sobrepasase en
moito o número de solicitudes a esta axudas, que chegan a superar as 1.500.
Normalmente as persoas finalmente beneficiarias coñecíanse a finais do mes de outubro,
mais este ano aínda non se publicou esta listaxe.
Paralelamente, está previsto que o 19 de novembro teña lugar no Pazo de Congresos e
Exposicións da Coruña un acto de conmemoración do XXV aniversario do programa no
que, coa fin de recoñecer o labor das mulleres emprendedoras, haberá mesas redondas
xunto con actuacións de carácter cultural e lúdico.
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O inaudito é que as mulleres solicitantes destas axudas, sen aínda saber se son
beneficiarias delas, están sendo convocadas a asistir a ese acto por unha empresa de
organización de eventos que emprega datos de contacto que non foron facilitados
loxicamente para ese fin. Por outra banda, nas chamadas telefónicas suxíreselles que
será o mesmo día da celebración cando saiban se lles foi concedida esta axuda, polo que
existe un profundo malestar ao respecto.
Ao Grupo Parlamentario Socialista preocúpalle profundamente que a Consellaría de
Emprego e Igualdade estea creando confusión cun programa como Emega, necesario e
que ata o de agora era ben xestionado, deixando entrever ás mulleres solicitantes que a
concesión da axuda dependerá da súa asistencia ou non ao acto conmemorativo.
Por iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes preguntas:
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1ª) Cal é a razón de que aínda non se fixese pública a resolución da convocatoria das
axudas do Programa Emega de 2021?
2ª) Quen lle facilitou á empresa privada que organiza o acto do XXV aniversario do
Programa Emega os datos de contacto das persoas solicitantes da convocatoria deste
ano, aínda sen resolver?
3ª) Considera lexítimo o Goberno galego a utilización de datos privados de persoas
solicitantes a unha subvención pública para convidar a un acto lúdico sen que
previamente se concedesen as axudas?
4ª) Entende o Goberno galego que esa maneira de proceder atenta contra a normativa de
protección de datos?
5ª) Como valora o Goberno galego que moitas das mulleres contactadas entendan esas
chamadas que convidan á asistencia ao XXV aniversario de Emega como un acto de
presión do que depende a concesión da axuda?
Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 13/01/2022 14:11:09
Noelia Otero Lago na data 13/01/2022 14:11:21
Marina Ortega Otero na data 13/01/2022 14:11:37
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Julio Torrado Quintela na data 13/01/2022 14:11:50
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Á Mesa do Parlamento

Noa Díaz Varela e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta oral na Comisión 5ª.
O Plan de infraestruturas sanitarias de Atención Primaria do Sergas prevé, na súa
segunda fase, a construción dun gran centro de saúde na Ramallosa, co que
desaparecerían os equipamentos de Cacheiras e Os Tilos, unha urbanización esta
segunda na que viven 2.350 persoas e que dispón desa instalación sanitaria dende
o ano 1994.
Diante desta decisión, son xa máis de medio millar as sinaturas recollidas pola
veciñanza en oposición ao peche dun centro que na actualidade conta con dous
facultativos de medicina de familia, dous de enfermaría e un servizo compartido
de matrona e pediatría. De non rectificar esa decisión, as persoas usuarias van ter
que desprazarse máis de seis quilómetros para recibir atención primaria, nun
percorrido que depende ademais dun transporte público deficiente.
Nunha reivindicación que o Grupo Socialista comparte e que en absoluto pon en
dúbida a necesidade do centro da Ramallosa, a veciñanza demanda a rectificación
do plan en relación co seu centro de saúde para así prestar a asistencia e
prevención máis axeitada ás persoas usuarias que precisan controis periódicos
dadas as súas patoloxías. Proba da necesidade da permanencia dese centro é
ademais a lista de agarda que existe para poder dispor de médico de familia.
No Grupo Socialista apoiamos a racionalización dos recursos públicos, pero iso
non pode nunca supor unha mingua dos servizos xa existentes en zonas nas que
efectivamente existe unha demanda máis que contrastada.
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Por iso a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes preguntas:
1ª) Valora a Consellaría de Sanidade modificar o Plan de infraestruturas
sanitarias de Atención Primaria con respecto ao peche do centro de saúde dos
Tilos á vista do malestar xerado entre a poboación?
2ª) É consciente o Goberno galego da mingua do servizo sanitario que ese peche
suporía para a poboación dos Tilos?
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Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2022
Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 13/01/2022 14:12:42
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Julio Torrado Quintela na data 13/01/2022 14:12:53
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Á Mesa do Parlamento
Alexandra Fernández Gómez, Carme González Iglesias e Olalla Rodil
Fernández, deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral na Comisión 5ª, sobre o elevado número de contaxios na
residencia de maiores Domus Vi Bembrive en Vigo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nos últimos días tense rexistrado un importante aumento de contaxios por
COVID nas residencias de maiores, cuadriplicándose o número de casos activos en tan
só nunha semana na que se pasaron de 107 a 412.
A área de Vigo concentra unha parte importante dos afectados, con 169
contaxios activos a día 12 de xaneiro. En total na área de Vigo hai oito residencias
afectadas, sete de maiores e unha de discapacitados. Porén a maioría dos casos
concéntrase na residencia Domus Vi Bembrive cun total de 106 usuarios contaxiados, o
que representa xa un 70% dos usuarios contaxiados, ademais de 13 traballadores que
tamén deron positivo.
Os familiares das persoas usuarias do centro lamentan a falta de transparencia e
CSV: BOPGDSPG-24j6YjPjU-7
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información por parte da Consellería de Política Social e denuncian que a única fonte de
información para coñecera a situación nesta residencia son as habituais comunicacións
semanais que fai a Consellería. A situación excepcional da residencia cunha elevada
porcentaxe de infectados xera unha preocupación nas familias das persoas usuarios.
Ante esta preocupación lóxica, a Consellería debe facer un maior esforzo por manter
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informadas as familias e por garantir que as persoas usuarias están tendo un correcto
coidado dos maiores nesta situación complicada na que se atopa a residencia.
O elevado número de positivos pode provocar numerosas dificultades no
funcionamento do centro e no correcto coidado que requiren os usuarios. Neste sentido,
os familiares tampouco dispoñen de información suficiente sobre como se vai abordar
esta situación. Algúns dos posibles conflitos son a loxística para a separación entre
usuarios contaxiados e non contaxiados, a afectación na plantilla de persoal polo
aumento dos contaxios entre os traballadores e como estas cuestións poden afectar á
calidade dos coidados.

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª:
. Como valora a Xunta de Galiza a situación que se vive na DomusVi Bembrive
en Vigo cun 70% dos usuarios contaxiados?
. Ten pensado a Consellería de Política Social tomar algún tipo de medida nesta
residencia para afrontar esta situación?
. Pode garantir a Xunta de Galiza que os contaxios na plantilla non están a
repercutir na calidade dos coidados dos maiores?
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. Considera a Xunta de Galiza que as medidas tomadas por Domus Vi Bembrive
son as adecuadas para evitar a propagación da COVID?
. Pode garantir a Xunta de Galiza que se está mantendo un coidado correcto aos
maiores neste momento na residencia Domus Vi Bembrive?
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Santiago de Compostela, 14 de xaneiro de 2022

Asdo.: Alexandra Fernández Gómez
Carme González Iglesias
Olalla Rodil Fernández
Deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Alexandra Fernández Gómez na data 14/01/2022 11:20:14

María do Carme González Iglesias na data 14/01/2022 11:20:23
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Olalla Rodil Fernández na data 14/01/2022 11:20:30
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Á Mesa do Parlamento

Noa Díaz Varela, Paloma Castro Rey e Pablo Arangüena Fernández, deputadas e
deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, o
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 2ª.
A Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais dependente
da Vicepresidencia segunda e Consellaría de Economía resolveu en agosto de
2021 dous expedientes relativos á mina da Casalonga, un referido ao plan de
restauración e o segundo acerca da titularidade da estrada que cruza a canteira.
Nos dous casos, as resolucións foron favorables ás demandas da actual
propietaria da mina da Casalonga, a empresa de xestión de residuos Toca y
Salgado (Toysal).
En concreto, tratase das resolucións:
. Resolución de autorización da actalización do plan de restauración da concesión
de explotación ‘Casalonga’ núm. 6996, situada no termo municipal de Teo,
provincia da Coruña. De 11/08/2021
. Resolución pola que se declara a necesidade de ocupación dun ben necesario
para o desenvolvemento dos traballos na concesión de explotación ‘Casalonga’
núm. 6996, no termo municipal de Teo da provincia da Coruña. De 17/08/2021
Por iso as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes preguntas:
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1ª) Que opina o Goberno galego das acusacións veciñais e do propio Goberno
municipal de Teo de trato de favor a Toysal ao aprobar un plan de restauración
que non recolle o estado actual da canteira e o inicio dunha expropiación dun
viario que é de uso veciñal desde hai anos?
2ª) Cales son as razóns para o Goberno galego que explican que na resolución da
expropiación, cunha administración como o Concello de Teo que defende o
carácter público da pista, preferisen decantarse por considerala de propiedade
privada e non litixiosa e dar traslado da expropiación ao ministerio fiscal?
3ª) Por que se indica no expediente que o Concello de Teo non se personou como
titular demanial?
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4ª) Por que optou a Xunta de Galicia na expropiación pola propiedade dun
terceiro cun mero documento de compra-venta privada, cando o Concello de Teo
presentou cando menos varios títulos de rexistros oficiais?
5ª) Considera o Goberno galego que a postura tomada en torno á expropiación do
citado viario é xusta para a poboación da zona ou máis ben responde á
necesidade de Toysal de evitar o control veciñal existente?
6ª) Considera posible a Xunta de Galicia, tal e como se recolle na actualización
do Plan de restauración aprobado, unha restauración completa e axeitada da
canteira cun investimento de 19 céntimos de euro por m², calculado sobre a base
da zona a restaurar e o orzamento de execución material?
7ª) Que porcentaxe do anterior aval para a restauración de Camilo Carballal en
2002 foi executada dado que esa restauración foi inexistente?
8ª) Vai permitir a Xunta de Galicia que aconteza o mesmo con Toysal e deixe sen
executar o plan de restauración?
9ª) Mantén a Xunta de Galicia que a empresa está a cumprir coas medidas de
seguridade?
10ª) Tendo en conta a mínima actualización do plan de restauración, que vai
acontecer coa lagoa existente?
11ª) Coñece a Xunta de Galicia cal vai ser o destino dos restos de residuos
mineiros e non mineiros existentes na canteira?
Pazo do Parlamento, 14 de xaneiro de 2022
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Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 14/01/2022 12:02:02
Paloma Castro Rey na data 14/01/2022 12:02:15
Pablo Arangüena Fernández na data 14/01/2022 12:02:24
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Ramón Fernández Alfonzo e Daniel Pérez López,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 3ª, 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
diálogo caracterizaron desde o primeiro momento a actitude do goberno central, mais
CSV: BOPGDSPG-24j6YjPjU-7
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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
mesmo, continúa o enfrontamento estéril entre administracións respecto da concreción
1
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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 estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 3ª :
. Cal é o estado do requirimento e posíbel denuncia do goberno galego ao central
respecto dos fondos europeos?
. Cal é o fundamento político e xurídico para tal requirimento? Baséase no
marco derivado do Real Decreto 902/2021, de 19 de outubro, ou nun marco máis
amplo? Presentou anteriormente algunha iniciativa política ou xurídica respecto deste
marco?
. Cal é a reclamación concreta?
. Obedece esta estratexia ás necesidades de Galiza ou á alienación da Xunta coa
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estratexia da comunidade de Madrid?
. Que actuacións xudiciais impulsou ou vai impulsar?
. É a certificación do fracaso negociador da Xunta?
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. Cales son os montantes e proxectos comprometidos polo goberno central coa
Xunta nestes momentos? Cales por procedementos competitivos e cales por
procedementos doutra índole?
. Acadou o goberno galgo algún compromiso das súas xuntanzas co goberno
central e, singularmente, coa Vicepresidenta Calviño?
. Asume o goberno galego que o seu sectarismo á hora de afrontar o debate dos
fondos europeos ten debilitado o papel de Galiza?
. Cando vai deixar de ocultar ao Parlamento galego a documentación solicitada?

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 14/01/2022 12:13:54

Ramón Fernández Alfonzo na data 14/01/2022 12:13:58
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Daniel Pérez López na data 14/01/2022 12:14:09
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Á Mesa do Parlamento

Noa Díaz Varela, Pablo Arangüena Fernández e Paloma Castro Rey, deputada e
deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia e ao abeiro
do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 1.ª, Institucional,
Administración Xeral, Xustiza e Interior.

O Concello coruñés de Brión, na comarca de Compostela, está a experimentar
na última década un crecemento poboacional considerable, fundamentalmente
de familias novas que buscan unha contorna rural para vivir á vez que están
próximas a núcleos de poboación máis grandes como Santiago ou Bertamiráns.
Segundo datos do Instituto Galego de Estatística actualizados a xaneiro de 2020,
a idade media de poboación é de 44,66 anos, sendo preto do 25 % do total
persoas de entre 0 e 24 anos de idade.
Nesta conxuntura social que marca unha tendencia expansiva, o concello de
Brión precisa duns servizos axeitados para dar cobertura a toda a súa poboación,
nomeadamente á máis nova. Deste xeito, ademais, contribuiríase a afianzar
poboación e loitar contra o actual despoboamento do rural.
O Concello ten elaborado un proxecto para construír na rúa Tarrío-Pedrouzos un
parque de xogos cuberto coa fin de converter esa zona, emprazada na contorna
educativa de Brión, nun espazo interxeracional que combinaría un parque de
xogos infantil, un espazo de recreo para as persoas maiores e varias instalacións
deportivas como pistas de skate ou de atletismo. Dada a climatoloxía do noso
país, este espazo estaría cuberto nunha parte para poder así gozar del ao longo
de todo o ano.
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O Concello de Brión, coma tantos outros da súa dimensión, non conta co
orzamento necesario para executar esta obra e por iso as deputadas e o deputado
que asinan preguntan:

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
101904

Como valora a Xunta de Galicia colaborar co Concello de Brión na execución
dun parque cuberto na rúa Tarrío-Pedrouzos que combinaría a actividade lúdica
coa deportiva e tamén de recreo para as persoas maiores, para o que o Concello
xa ten elaborado o proxecto?
Pazo do Parlamento, 13 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 14/01/2022 12:24:10
Pablo Arangüena Fernández na data 14/01/2022 12:24:22
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Paloma Castro Rey na data 14/01/2022 12:24:36
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A Mesa do Parlamento
Elena Candia López, Daniel Vega Pérez, Rubén Lorenzo Gómez, Raquel Arias
Rodríguez, José Antonio Armada Pérez, Belén Cachafeiro Anta e Miguel Prado
Patiño, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandería e Montes.
A tuberculose é unha enfermidade crónica que, ademais de ser unha zoonose
(transmisible ás persoas), afecta a todo tipo de mamíferos, polo que a súa contención é
unha prioridade. Neste sentido, a todos nos deberá causar satisfacción que Galicia
sexa unha rexión libre de tuberculose bovina desde principios de novembro do pasado
ano 2021.
En consonancia, cómpre sinalar que no ano 1990, momento no que se puxo en marcha
o Programa Nacional de Erradicación Acelerada en España, a nosa comunidade partía
dunha prevalencia de tuberculose de rabaños bovinos de preto do 12%, isto é, case 12
rabaños infectados por cada 100 revisados. Ao respecto, en 2020 este dato rebaixouse
ata o 0,03%, o que amosa unha clara tendencia á diminución da enfermidade na nosa
rexión.
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Unha diminución froito do constante traballo a prol da súa erradicación, cumprindo
sempre cos obxectivos epidemiolóxicos marcados pola Comisión Europea. De feito, en
todas as explotacións bovinas de reprodución (de aptitude cárnica, leiteira ou mixta)
realizouse durante todos estes anos un diagnóstico anual específico a todos os bovinos
maiores de seis semanas, así como aos cabrúns que convivían con eles, se era o caso.
As actuacións desenvoltas permitiron loitar de xeito efectivo contra a tuberculose
bovina e outras enfermidades animais. Así mesmo, trátase de actuacións que corren a
cargo de persoal veterinario acreditado e supervisado polos servizos veterinarios
oficiais, sendo totalmente gratuíto para o sector gandeiro.
Ademais, cómpre sinalar que en caso dunha granxa na cal existan animais
sospeitosos, o protocolo esixe levar a cabo un estudo epidemiolóxico individualizado co
obxecto de decidir o destino dos animais sospeitosos e as restricións ás que deben ser
sometidos os establecementos, coa fin de controlar e conter a enfermidade.
Parlamento de Galicia. Rúa Hórreo, 63 | 15701 Santiago de Compostela | Tel. 981 551 510
gp-pp@parlamentodegalicia.gal
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Así mesmo, no caso de ter que sacrificar algún animal os gandeiros son indemnizados
cunha axuda que ata agora era cofinanciada pola Unión Europea, conforme ao baremo
que establece o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación na normativa estatal de
referencia. E, en adición, a nosa comunidade é unha das poucas en sufragar con
fondos propios unha liña de axudas complementarias para a reposición de animais
sacrificados obrigatoriamente e para compensar o lucro cesante, neste último caso
cando se realiza o baleiro sanitario da explotación.
Por outra banda, a importancia que lle confire o Goberno galego á sanidade animal
amósase, ademais, na situación epidemiolóxica doutras enfermidades animais graves.
De feito, no ano 2013 Galicia cumpriu os criterios requiridos e foi declarada “rexión
oficialmente indemne de brucelose ovina e cabrúa” e en 2017 acadamos tamén o
estatuto de “rexión oficialmente indemne de brucelose bovina”, ao tempo que a
Comunidade se mantén libre de Leucose enzoótica bovina, Perineumonía contaxiosa
bovina, Lingua azul e, xa dende fai uns anos, das Encefalopatías esponxiformes.
Neste sentido, desde o Grupo Parlamentario Popular celebramos a declaración de
Galicia como zona oficialmente libre de tuberculose bovina, dadas as implicacións que
isto podería ter para a nosa posición comercial nacional e internacional tanto no
comercio de animais bovinos vivos como dos seus produtos.
Por todo o exposto, os deputados asinantes presentan as seguintes preguntas:
1. Que criterios tivo que cumprir Galicia para ser declarada oficialmente libre de
tuberculose bovina?
2. Que sistema de vixilancia se vai aplicar a partir de agora en Galicia respecto a
esta enfermidade?
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3. Que supón o recoñecemento de Galicia como comunidade libre de tuberculose
bovina?
4. Que investimento realizou a Consellería do Medio Rural nos programas de
sanidade animal nos últimos cinco anos?
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Prado Patiño, Jesús Miguel na data 14/01/2022 13:52:50
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Iria Carreira Pazos e Olalla Rodil Fernández,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª, relativa ás medidas a tomar para prestar unha atención á saúde
mental digna.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A situación da saúde mental en Galiza, podemos cualificala como mínimo de
parálise, a Xunta de Galiza non se ten actuado, non ten atendido as necesidades, non
planificou e non adicou o orzamento preciso. É unha das grandes esquecidas nos 12
anos de Goberno do Partido Popular na Xunta de Galiza, algo incomprensíbel dado o
enorme número de persoas con necesidade de atención e as demoras. Non ten actuado a
pesares dos indicadores que mostran un medre progresivo, grave empeoramento da
mesma na poboación, coas consecuencias de sufrimento humano, de perda de vidas e
dos custes sociais, laborais e sanitarios.
A pandemia agravou a situación e deixa en evidencia que se antes da COVID
19 os servizos de saúde mental eran raquíticos, agora son absolutamente insuficientes
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para atender as secuelas que deixa o virus tamén neste ámbito.
A pandemia trouxo illamento social, confinamento, afectación emocional pola
perda de seres queridos, incerteza, angustia, ansiedade, depresión, medo ante o futuro. É
urxente destinar recursos e medios para atender as necesidades de atención psicolóxica e
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psiquiátrica dunha cidadanía sometida ao estrés de perdas emocionais de seres queridos,
de perdas económicas e laborais e de perdas sociais. De feito hai expertos que advirten
que a saúde mental vai ser a gran pandemia post covid 19 polo seu impacto na saúde
das persoas.
A Xunta de Galiza non dá ningunha mostra de asumir a realidade, persiste en
crear o seu relato paralelo. Non asume a dramática situación da Saúde Mental, que
afecta a miles de persoas, a miles de familias. De novo desenténdese.
Unha realidade que non se pode abordar cun Plan que non pasa dun anuncio.
Non contempla orzamento para que a Xunta aborde a situación, senón que
externaliza o problema.
Un plan insuficiente, pola escasa cantidade de profesionais, polo modelo
asistencialista, non establece garantía de protección dos dereitos das persoas doentes,
non contempla medidas para que se cumpra a convención internacional dos dereitos das
persoas con discapacidade, non se garante a eliminación da contención mecánica...
Un Plan asentado na sedación dos problemas e non na abordaxe integral que a
gravidade da situación da saúde mental en Galiza precisa.
Non ten cronograma, cando se van realizar as actuacións e o orzamento é un
anuncio incumprido xa na primeira anualidade.
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Cando a pandemia pase, os que tiñan dificultades, estarán peor, e sumaránselle
@s nov@s damnificad@s.
Un exemplo dramático da situación da saúde mental é o Hospital de Conxo.
Unha situación denunciada neste Parlamento en moitas ocasións, pola contención
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mecánica, por suicidios evitábeis, por carencias manifestas, cando o informe da
Valedora del Pueblo tras o informe do Mecanismo Nacional de Prevención da Tortura.
Dentro da saúde mental, ten que ter unha atención determinante a prevención ao
suicidio. O suicidio en Galiza ten unha altísima prevalencia, no noso país quitáronse a
vida 3.652 persoas entre 2010 e 2020, 307 nese último ano,segundo os datos recollidos
na memoria do IMELGA, converténdonos no país de maior taxa de suicidios do
Estado, 13% por 100 mil habitantes, fronte ao 7,79 %. Uns datos alarmantes, xa que
colocan esta causa de morte dos primeiros por causas non naturais e convérteno nun
problema sanitario e social de primeira orde. A OMS estima que por cada morte por
suicido consumada prodúcense 20 tentativas.

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª:
Van aumentar os recursos, dispositivos e persoal para poder prestar a atención
precisa na atención á saúde mental?
Cal é a aplicación do Plan de Saúde Mental, tras un ano da súa aprobación?
Coida o Goberno galego que coas contías contempladas nos orzamentos da
Xunta para para saúde mental se vai reverter a situación de déficit endémico?
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Vai proceder a crear nos Centros de Saúde de Atención Primaria prazas de
psicólogxs clínicxs, terapeutas ocupacionais, logopedas, traballadorxs sociais... que
permita a creación de equipas multidisciplinares e prestar unha atención integral?
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Teñen realizado algún estudo para determinar os efectos que a pandemia está a
ter na saúde mental da poboación, de cara a establecer o alcance das medidas a tomar
para actuar con eficacia?
Coida que a Xunta de Galiza está tendo unha actuación na prevención, detección
e atención ao suicidio acorde á magnitude da incidencia no noso país?
Que actuacións está realizando a Xunta

diante da altísima prevalencia do

suicidio en Galiza?
Teñen algún estudo sobre as características das persoas suicidas en Galiza?, si é
así cal é o resultado do mesmo?

Santiago de Compostela, 14 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 14/01/2022 17:02:20
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Iria Carreira Pazos na data 14/01/2022 17:02:23
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Olalla Rodil Fernández na data 14/01/2022 17:02:36
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, en demanda de información sobre o estado de
conservación da capela de Oza (A Coruña) e o seu uso social e cultural por parte da
veciñanza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Capela de Santa María de Oza é unha importante representación do
patrimonio da cidade da Coruña, como igrexa románica datada no século XII, aínda que
sufriu posteriores reformas nos séculos XVII e XVIII.
Para alén do seu valor artístico, esta capela fai parte da historia da Coruña,
nomeadamente dos barrios comprendidos no antigo e colindante Concello de Oza, hoxe
integrado no da Coruña.
Esta capela, titularidade do SERGAS, xunto co faro próximo e os lenzos das
antigas murallas que aínda a envolven, fan parte do conxunto histórico-artístico do
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Sanatorio de Oza.
Na actualidade é un dos edificios máis antigos do concello, está desacralizada e
en desuso e presenta un estado de conservación deficiente con pintadas nunha das
paredes de pedra, descuchados e humidades nos laterais, tellas soltas e suciedade ao seu
redor.
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Ao pé da portada principal fican os restos dun cruceiro datado no S. XVIII, coa
cruz desaparecida, moi probabelmente roubada.
Desde hai tempo a veciñanza dos barrios próximos vén demandando a
recuperación da capela para o seu uso social e cultural, así como a restauración e
coidado do patrimonio artístico do conxunto formado pola capela, o faro e as murallas
de Oza.
En resposta ao grupo municipal do BNG do Concello da Coruña, o goberno
local afirmou ser coñecedor do estado da capela, así como da demanda social da
Asociación Veciñal Oza-Gaiteira-Os Castros para o uso colectivo e a dinamización
cultural do barrio, procedendo a dar traslado desta situación e petición ao SERGAS sen
ter recibido resposta.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
- É coñecedora a Xunta de Galiza do deficiente estado de conservación da capela
de Oza e do conxunto histórico do que fai parte?
- Que actuacións ten previsto desenvolver neste importante espazo patrimonial?
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- É coñecedora da demanda da veciñanza dos barrios próximos para o seu uso
social e cultural?
- Ten recibido as demandas canalizadas desde o goberno municipal do Concello
da Coruña?
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- Ten o SERGAS estudado algunha fórmula de cesión deste espazo
desacralizado e sen uso ao concello para facilitar o seu goce pola veciñanza dos barrios
próximos, tal e como demanda a asociación veciñal de Oza-Gaiteira-Os Castros?
- Que propostas valoran desde o goberno galego que permitan combinar a debida
conservación deste espazo patrimonial co goce social e cultural da veciñanza?

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 17/01/2022 09:50:42
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Daniel Castro García na data 17/01/2022 09:50:58

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 17/01/2022 09:51:10
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, en demanda da ampliación dos estudos de gaita de fol e
de música tradicional e popular.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A gaita de fol na Galiza conta con estudos elementais, profesionais e superiores
de música. O instrumento está presente en 4 dos 7 conservatorios profesionais (Ferrol,
Lugo, Ourense e Vigo) e en 1 dos 2 conservatorios superiores (Vigo) dependentes da
Consellería de Cultura, Educación e Universidade. Alén disto, existen arredor doutros
16 conservatorios municipais ou privados, non dependentes da Consellería, que
imparten ensinanzas de gaita de fol en todo o país.
No entanto, non existen na Galiza estudos musicais de posgrao relacionados coa
gaita de fol ou a música tradicional. Non hai no territorio galego ningún posgrao oficial
relacionado coa música en ningunha das súas vertentes: interpretación, investigación,
composición ou produción. A USC conta, iso si, cun Curso Avanzado de
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Especialización Orquestral impartido pola Escola de Altos Estudos Musicais de
Santiago de Compostela, un título propio de posgrao destinado a formar instrumentistas
de orquestra sinfónica. Mais sendo un título propio da USC, non ten recoñecemento
académico en oposicións nin para o acceso a programas de doutoramento.
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Con todo, si existe a posibilidade nas universidades galegas de cursar
doutoramentos en campos de investigación musicais, o que redunda na incoherencia de
carecermos de estudos musicais de posgrao.
Ante a dificultade ou mesmo imposibilidade de acceso a esta formación musical
académica nos estudos dos nosos instrumentos tradicionais e populares, nomeadamente
a gaita de fol, persoas a título individual mais tamén desde a Asociación de Gaiteiros
Galegos, fannos chegar a necesidade de inclusión dos estudos de gaita de fol en todos os
conservatorios profesionais galegos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e
Universidade da Xunta de Galicia.
Á parte de que semella lóxico pensar que un instrumento patrimonial e
identitario para o pobo galego deba estar presente en todos os centros públicos
xestionados polo goberno galego, tanto na disposición adicional primeira do Decreto
203/2007, do 27 de setembro, coma na disposición adicional cuarta do Decreto
198/2007, do 27 de setembro, establécese que as especialidades das ensinanzas de
música poderán ser ampliadas para dar acollida a outras en razón do seu grao de interese
etnográfico, histórico ou cultural. Coidamos que o estudo da gaita de fol na Galiza
presenta interese nos tres puntos e pensamos que presenta o mesmo interese en Ferrol,
Lugo, Ourense e Vigo, cuxos conservatorios a teñen incluída nos seus programas, ca na
Coruña, Santiago e Pontevedra, onde non pode estudarse nos conservatorios da Xunta.
Entendemos tamén necesaria a inclusión do grao superior de Instrumentos da
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Música Tradicional e Popular no Conservatorio Superior da Coruña. A pesar de que
existen graos similares en Asturias e en Cataluña, por exemplo, por circunstancias
históricas e culturais non é o mesmo estudar gaita de fol en Asturias, Cataluña, Irlanda,
Bélxica ou Galiza. Coa gaita de fol, cambiar de territorio implica cambiar, por pouco
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que sexa, a morfoloxía do instrumento, ao contrario do que lles ocorre a outros
intérpretes, que poden moverse por toda Europa co mesmo instrumento exacto.
Finalmente, para complementar esta demandada formación musical, cumpriría
tomar parte na creación de estudos musicais de posgrao nas universidades galegas ou
nos conservatorios superiores que dean acceso a programas de doutoramento en música.
Isto evitaría que o alumnado tivese que marchar fóra cursar estes estudos e axudaría a
conservar e asentar na Galiza os profesionais formados aquí.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. É coñecedor o goberno galego da demanda de estudos de gaita de fol que fica
desantendida nos conservatorios dependentes da Xunta de Galiza?
. Ten planificada algunha proposta académica conducente a ensanchar a oferta
formativa nos conservatorios dependentes da Consellería de Educación, Cultura e
Universidade.
. Comparte o goberno a necesidade demandada pola sociedade de crear estudos
musicais de posgrao nas universidades galegas ou nos conservatorios superiores que
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dean acceso a programas de doutoramento en música?
. Entende o goberno que esta oferta evitaría que o alumnado galego tivese que
marchar fóra cursar estes estudos e axudaría a conservar e asentar na Galiza os
profesionais formados aquí?
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Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 17/01/2022 09:58:25

Daniel Castro García na data 17/01/2022 09:58:31
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Mercedes Queixas Zas na data 17/01/2022 09:58:48
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Antonio Lourenzo Sobral e Daniel Castro
García, deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego

(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral na Comisión 4ª, sobre a desigual dotación orzamentaria
de novidades editoriais en galego en formato físico e para a mellora das coleccións
bibliográficas, con destino ás bibliotecas e/ou axencias de lectura públicas de
titularidade municipal, integradas na Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado 21 de xullo de 2020 publicouse no DOG a Orde pola que se establecen
as bases reguladoras da subvención a entidades locais de Galicia para a dotación de
novidades editoriais en galego en formato físico e para a mellora das coleccións
bibliográficas, con destino ás bibliotecas e/ou axencias de lectura públicas de
titularidade municipal, integradas na Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia.
Esta convocatoria consta de dous programas conducentes aos fins que promoven
as normas de aplicación en que se din sustentaren (Lei de normalización lingüística, Lei
de bibliotecas, Lei do libro): contribuír ao fomento do libro galego con medidas que
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potencien a produción editorial e a súa disposición en todas as bibliotecas públicas
daquelas novidades en galego no momento da súa entrada no mercado.
Asemade, esta convocatoria afirma querer atender a cultura galega de forma
extraordinaria, nun tempo extremadamente incerto tamén a nivel económico e
empresarial debido á incidencia da COVID-19, desde o Plan de reactivación da cultura.
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Ao tempo, recoñece esta Orde que “o sector editorial galego resulta clave para o
desenvolvemento do país, o libro e a produción escrita constitúen na actualidade unha
das bases do prestixio cultural de Galicia e, ao mesmo tempo, a necesidade de que eses
produtos editoriais se poñan ao alcance do público lector no sistema bibliotecario
público”.
É por isto que para o Bloque Nacionalista Galego resulta moi insuficiente que no
Programa B, destinado a subvencionar a mellora das coleccións bibliográficas, se
contemple no artigo 34 que “ Un 25 %, como mínimo, da subvención concedida
destinarase á adquisición de fondo bibliográfico editado en lingua galega”.
Un criterio de infravaloración da presenza do galego a través da creación
literaria e da consecuente oferta pública desde as bibliotecas públicas do noso país que,
para o Bloque Nacionalista Galego, redunda máis unha vez nunha práctica
discriminadora para a nosa lingua propia que veu sendo habitual por parte do goberno
galego do PP na ultima década.

Por todo isto, formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
4ª:
- Como valora a Xunta de Galiza o desequilibro na promoción da lectura en
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galego e en castelán desta convocatoria?
- Considera o Goberno galego que o diñeiro dos galegos e das galegas debe
priorizar até un 75% a compra de materiais bibliográficos noutras linguas diferentes do
galego para as bibliotecas municipais?
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- Contempla o Goberno galego algunha outra nova convocatoria que actúe de
reforzo positivo para o público lector galego dispor de maior oferta bibliográfica en
lingua galega nas bibliotecas públicas municipais?
- En se presentando esta convocatoria como extraordinaria para afrontar unha
situación extremadamente delicada para a industria cultural galega, entende o Goberno
galego que é suficiente para dinamizar o sector editorial en galego marcar como
mínimos de adquisición tan só o 25%?

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Mercedes Queixas Zas na data 17/01/2022 10:05:58

Daniel Castro García na data 17/01/2022 10:06:02

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 17/01/2022 10:06:14
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Antonio Lourenzo Sobral e Daniel Castro
García, deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral na Comisión 4ª, relativa á deturpación da toponimia
galega na rede social LinkedIn.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O artigo 10 da Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística regula
que “Os topónimos de Galicia terán como única forma oficial a galega”.
Asemade, neste mesmo articulado recóllese que lle “Corresponde á Xunta de
Galicia a determinación dos nomes oficiais dos municipios, dos territorios, dos núcleos
de poboación, das vías de comunicación interurbanas e dos topónimos de Galicia”.
A Liña do Galego é un servizo que ofrece a Mesa pola Normalización
Lingüística para atender consultas sobre dereitos lingüísticos e tramitar queixas cara ás
institucións, empresas etc, que os vulneran.
Desde esta organización, acaba de se facer público que a rede social LinkedIn
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está a comunicar ás usuarias desta rede profesional mundial que, para mellorar o mapeo
de datos, van proceder de xeito unilateral a alterar a súa ubicación no perfil persoal.
Deste xeito, tal e como xa teñen comunicado ás usuarias, a modo de exemplo, o
topónimo oficial A Coruña actualizarase automaticamente como a denominación
toponímica deturpada “La Coruña” a partir do vindeiro 12 de outubro de 2020.
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Esta rede social anuncia unha decisión que está fóra do marco legal galego,
tamén de obrigado cumprimento estatal, coa intención “de mellorar a nosa plataforma
para que a túa experiencia sexa inigualábel”.
Unha rede virtual que promove a comunicación social profesional a nivel
mundial para axudalos a ser máis produtivos e a alcanzar todas as súas metas laborais,
tal e como se presenta LinkedIn, non debe anular o principal elemento identitario de
intercomunicación que é a súa lingua propia desde a violación do seu marco de
protección legal.

Polo exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
4ª:
- Considera a Xunta de Galiza que debe ser respondida esta decisión da
plataforma LinkedIn?
- Que medidas ten tomado a Xunta de Galiza para que esta plataforma vehiculice
a ubicación das súas usuarias garantindo o respecto pola toponimia oficial galega?
- Que proxectos contempla a Xunta de Galiza para garantir a disposición de
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galego en todos os servizos e plataformas dixitais, informáticas ou de redes sociais?

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 17/01/2022 10:07:46

Daniel Castro García na data 17/01/2022 10:07:50
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Mercedes Queixas Zas na data 17/01/2022 10:08:08
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Antonio Lourenzo Sobral e Daniel Castro
García, deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta
para resposta oral na Comisión 4ª, relativa á demanda de información sobre o proxecto
cultural artellado ao redor do Xacobeo 2021.

A Xunta adoita fiar as expectativas de recuperación económica para Galiza á
celebración do Xacobeo 2021.
O Vicepresidente primeiro da Xunta adiantouse a cualificalo mediaticamente
como “potentísimo” en caso de ter superadas as limitacións á mobilidade.
Unha marca que se asenta fundamentalmente na mobilización do sector turístico e
que adoita esquecer, cando non confundir, os sectores culturais propios.
Un evento que ademais xa contou con partida orzamentaria no exercicio
económico de 2020, a pesar de non existir unha planificación coñecida a medio e longo
prazo, cunha estratexia de futuro, fóra dos investimentos en infraestruturas para arranxar
diferentes lugares do Camiño e, moi particularmente, as entradas en Santiago.
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Iniciado xa o ano 2021 case nada se sabe deste proxecto tan agardado polo sector
turístico e hostaleiro, máis alá do anuncio de estar orzado con 85,6 millóns de euros no
proxecto de orzamentos da Xunta, pendente de aprobación definitiva nesta altura, e da
asignación de 35,7 millóns de euros para a contratación de seguros “coronavirus”, que
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cubrirían gastos sanitarios, transporte, estadía e aloxamento derivados da posíbel
situación de contaxio e confinamento, tanto para o viaxeir+o como para o acompañante.
Asemade, tense indicado desde a vicepresidencia primeira que 38 millóns irán
destinados á programación que, comezado o ano 2021, aínda descoñecemos, agás a xa
celebrada iluminación dalgúns monumentos de diferentes comunidades polas que pasa o
Camiño de Santiago, enmarcado na iniciativa “Acende o Xacobeo”. Como seguimos a
descoñecer, igualmente, que se vai facer cos maiores recursos que vai ter a AGADIC para
este período.
O Plan Estratéxico do Xacobeo 2021, presentado no mes de xullo de 2019, non se
adapta ao presente epidemiolóxico, polo que é preciso coñecer cal é a reorientación do
ano xacobeo, as mudanzas presupostarias e a súa adaptación á prolongación ao 2022,
segundo a decisión das autoridades relixiosas.

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª:
Que orzamento executou o goberno en 2020 e en que actuacións concretas?
Que aconteceu coa programación contratada para o festival “O Son do Camiño”
adiado en 2020 para 2021?
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Que programación prevé e está a deseñar o goberno adaptada ao actual marco
epidemiolóxico tan incerto e inestábel?
De que maneira pensa o Goberno aproveitar este momento como unha
oportunidade o Xacobeo 2021 para xerar emprego de calidade en Galiza?
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Que medidas vai adoptar a Xunta de Galiza para que o Xacobeo sirva como panca
de rescate dos sectores culturais?
Como se van atender os sectores culturais galegos na planificación da nova
programación?
Coidarase que o orzamento dispoñíbel se reasigne e teña un retorno
maioritariamente nos sectores culturais galegos?
Cales son as accións que se tomarán para manter os sectores profesionais e
creadoras/es?

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

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

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 17/01/2022 10:17:22

Daniel Castro García na data 17/01/2022 10:17:27
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Á Mesa do Parlamento
Pablo Arangüena Fernández, Luís Álvarez Martínez e Matilde Begoña Rodríguez
Rumbo, deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral 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.

101932

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, os deputados e a deputada que asinan, formulan as seguintes preguntas:
1ª) Vai o Goberno galego atender á necesidade e reclamación, por parte da
veciñanza, dun centro educativo que achegue o ensino secundario na zona rural
de Culleredo para evitar tanto a saturación dos institutos da zona urbana como a
necesidade desprazamento dos mozos e mozas do rural?
2ª) No caso de que a resposta á pregunta anterior sexa afirmativa, cando e de que
maneira?
3ª) Cales son as ratios de alumnos dos distintos centros educativos de Culleredo?

Pazo do Parlamento, 17 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Pablo Arangüena Fernández na data 17/01/2022 10:11:17
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101933

OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores e Manuel Lourenzo Sobral, deputada e deputado do
Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto
no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 4ª, relativa ás medidas a tomar para que a Xunta de Galiza asuma a xestión e
financiamento do Conservatorio Profesional de Música de Lalín.

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

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
Cal é a razón de que a Xunta de Galiza non asuma a xestión do Conservatorio
Profesional de Música de Lalín?
Cal é a razón de que manteña esta situación na que o concello de Lalín asume
unha competencia impropia como é a educación musical?
Parécelle xusto o agravio económico que supón para o alumnado a respecto do
que cursa estudos nos centros dependentes da Xunta?
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Considera lóxico que o Conservatorio sexa financiado na súa maior parte polo
concello de Lalín cando presta servizo a outros concellos da contorna?
Ten previsto a Xunta de Galiza asumir a xestión do Conservatorio Profesional
de Música de Lalín?
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Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Manuel Lourenzo Sobral
Deputada e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 17/01/2022 10:31:02
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 17/01/2022 10:31:12
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, relativa as deficiencias educativas no concello de
Culleredo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Culleredo presenta un problema crónico derivado dun mapa escolar que non se
axusta á realidade, acrecentado nos últimos anos nun concello que medrou
exponencialmente e que segue a ser un dos poucos onde medra a poboación.
É por iso que Culleredo afronta un cúmulo de problemas maior derivado do caos
organizativo que provocou a incapacidade e a ausencia de planificación nestes últimos
meses por parte da Consellería de Educación para preparar un inicio de curso con
garantías, docentes e sanitarias.
Malia a construción nos últimos cinco anos dun novo IES (Rego de Trabe) e dun
novo colexio de Infantil e Primaria (Vila de Rutis), as aulas e os centros do concello
seguen a estar masificados e cunha proxección poboacional no municipio en progresivo
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aumento.
No entanto, no CEIP Sofía Casanova vén de ser eliminada por parte da
Consellaría de Educación unha aula de 4º de educación infantil por estaren matriculadas
24 crianzas fronte ás 25 que a lexislación marca como máximo, coa consecuente perda
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dun docente de apoio para esa etapa. Unha situación que xa se padeceu no CEIP Isaac
Díaz Pardo a comezos do curso pasado.
Péchase unha unidade completa nestas circunstancias, cando é sabida a
progresiva incorporación do alumnado ao longo do curso, ao tempo que se ignoran as
recomendacións sanitarias fronte a COVID-19 de redución de ratios en espazos
pechados con presenza de tempo continuado.
Cómpre atender que o concello de Culleredo, para alén de presentar unha zona
de elevada concentración urbanística e demográfica (O Burgo, Fonteculler, Acea de
Ama e Vilaboa), que abrangue a oferta educativa, tamén conta cun centro no medio
rural, o CEIP de Tarrío. Completar a oferta educativa na ESO neste centro facilitaría que
este alumnado non tivese que se deslocar en autobús durante un longo período de tempo
a diario e axudaría a equilibrar todo o mapa escolar do concello, tal e como se recolle
desde a iniciativa “Somos Rural”.
Para alén das dificultades e eivas coñecidas, mais ás que a Administración
galega adoita facer ouvidos xordos e caso omiso, neste curso escolar 2020-21, en plena
pandemia por COVID-19 desde hai seis meses e con importantes repuntas ao longo dos
meses de verán, a ausencia de planificación da Consellería de Educación para un
comezo escolar adaptado ás actuais circunstancias de alerta sanitaria, vén sorprender
coa improvisada proposta de mudar a docencia en centros de secundaria e bacharelato
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para as quendas de tarde, sen previa información nin consulta ás familias.
Unha decisión que afecta moi seriamente na necesaria programación familiar e
laboral en termos de conciliación e que, asemade, anula os proxectos de vida formativa
complementaria e de ocio do propio alumnado, ao non lle permitir dispor deste tempo
para a asistencia ao conservatorio de música, escola municipal de música, escola de
idiomas, actividades deportivas, culturais…
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Unha decisión que demostra descoñecer a oferta de aulas dispoñíbeis nun centro
próximo como o IES Universidade Laboral, onde quedaron aulas libres ao desprazar o
bacharelato que nel había ata o curso pasado.
A conciliación familiar e laboral é outro plano que está a se ver seriamente
afectado entre os centros deste concello vinculado á xestión dos comedores escolares.
O CEIP Vila de Rutis ofrece un comedor xestionado pola ANPA e con elevado
recoñecemento pola súa calidade fronte aos xestionados pola Xunta de Galiza, o que
está a supor un valor engadido para a oferta educativa do propio centro.
Con todo, este exemplo de boa xestión está a ser penalizado pola Xunta de
Galiza ao provocar un agravio comparativo de financiamento a respecto dos colexios
con comedor xestionado pola Xunta e con financiamento dos custos para as familias en
base á renda.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
4ª:
1. Considera a Xunta de Galiza que, en atención aos protocolos sanitarios,
procede pechar unha aula de 4º de EI no CEIP Sofía Casanova con 24 crianzas
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matriculadas?
2. Considera o goberno galego que a consecuente supresión dunha praza de
docente de apoio para a etapa de educación infantil do centro acompaña o criterio de
atención educativa de calidade?
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3. A dispoñibilidade de aulas no IES Universidade Laboral non entende o
goberno galego que pode ser unha boa alternativa para completar a docencia en horario
matutino para todo o alumnado?
4. Nunha zona xeográfica tan densamente poboada, por que a Consellería de
Educación non favorece os desdobramentos dos grupos coa contratación do profesorado
imprescindíbel para tentar aminorar as consecuencias das repuntas por contaxios da
COVID-19?
5. Que valoración fai a Xunta de Galiza da posibilidade de modificar o CEIP
Tarrío, o único centro accesíbel para o alumnado que vive na zona rural do concello,
para lle dar entrada á escolarización da ESO e evitar os longos deslocamentos en
transporte escolar?
6. Considera o goberno que debe habilitar as axudas de financiamento dos
custos de comedor ás familias do CEIP Vila de Rutis en condicións de igualdade entre
os centros independentemente de quen xestione o servizo?

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

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

4

101940

OFICINA PARLAMENTAR

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

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 17/01/2022 10:32:33
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Mercedes Queixas Zas na data 17/01/2022 10:32:46
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Á Mesa do Parlamento
Daniel Castro García, Mercedes Queixas Zas e Manuel Lourenzo Sobral,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre a 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 estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. É consciente a Xunta de Galiza da vulneración de dereitos lingüísticos que
están a sufrir moitos galegos e galegas?
. Que actuacións ten pensado facer a Xunta de Galiza para que os e as estudantes
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da UNED en Galiza poidan cursar os seus estudos en galego?

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

Asinado dixitalmente por:

Daniel Castro García na data 17/01/2022 11:46:54

Mercedes Queixas Zas na data 17/01/2022 11:46:58
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 17/01/2022 11:47:06
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e
Daniel Castro García, deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 4ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No concello de Melide, na parroquia de San Xoán de Furelos estase ma levar a
cabo a obra promovida por Ramón Cabado SL na avenida de Lugo, en solar situado en
zona de protección dupla de Patrimonio.
Trátase dunha nave de máis de 1.600m2 de planta que se está a construír na
parcela de referencia catastral 1616609NH8511N0001ZL, parcela que sen lugar a
dúbidas está afectada pola zona de máxima protección do Camiño de Santiago e pola
zona de protección da Capela da Santa Cruz de Furelos.
Debido ás irregularidades que se desprenden dos diferentes informes que
acompañan á licenza municipal de obra, a ausencia do informe de Patrimonio e outras
anomalías varias, a alarma creada entre a veciñanza da parroquia de Furelos vai en
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aumento.
Reiteradas veces foi solicitado a Patrimonio da Xunta o preceptivo informe
sobre as afectacións xa indicadas sen que se recibise en ningunha das peticións resposta
ningunha.
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Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª:
--Cal é a razón pola que non consta o preceptivo informe de Patrimonio na
licenza municipal da obra citada e comezada. Non existe?
--Que razóns motivan o silencio da Dirección Xeral de Patrimonio a respecto
desta obra?
--Se o informe existe, cal é a razón pola que non é público?
--De ser negativo o citado informe cal vai se-la actuación de Patrimonio a
respecto da obra xa comezada?

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 17/01/2022 11:59:05

Daniel Castro García na data 17/01/2022 11:59:10

Mercedes Queixas Zas na data 17/01/2022 11:59:19
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Xosé Luis Rivas Cruz na data 17/01/2022 11:59:31
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Á Mesa do Parlamento
Alexandra Fernández Gómez, Carme González Iglesias e Manuel
Lourenzo Sobral, deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 4ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O barrio vigués de Navia conta cunha poboación dunhas 15 mil persoas,
sendo o ámbito urbano con maior cantidade de poboación nova de todo o País. O
seu

desenvolvemento

urbano

prevé

novos

incrementos

poboacionais,

singularmente de xente nova e familias con crianzas.
Desde o ano 2016 a comunidade educativa do CEIP Castelao, no PAU de
Navia, leva reclamando a construción dun novo instituto no barrio. Na vixente
zonificación escolar, o alumnado fica adscrito para cursar a ESO ao instituto de
Valadares, a 8 quilómetros de distancia, malia contar con dous IES máis
próximos, en Coia, como son o Alexandre Bóveda e o Álvaro Cunqueiro. Esta
problemática exemplifica a necesidade dunha nova zonificación escolar que
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aposte decididamente pola mellor atención dos centros públicos.
A Xunta de Galiza rexeitou de maneira reiterada atender este reclamo,
asegurando que non era necesario dotar Navia dun instituto específico. Nos
últimos meses esa posición mudou, cando menos aparentemente, para acceder
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formalmente a poñelo en marcha mais ligándoo ao desenvolvemento do novo
Plan Parcial de Navia.
O Concello de Vigo xa manifestou de maneira reiterada a disposición a
ceder, de maneira gratuíta, unha parcela dotacional sita no final da rúa
Teixugueiras, de 12.500 metros cadrados, para a construción do novo instituto.
A necesidade imperativa da construción dun IES para o barrio de Navia
queda acreditada no feito de que a metade das 2.031 alegacións veciñais ao Plan
Parcial de Navia, explicitasen a súa reivindicación. Aliás, a problemática sobre o
instituto ao que fica adscrito o alumnado está a limitar a matriculación no CEIP
Castelao, que fica por debaixo da súa capacidade, precisamente polo trastorno
que supón o traslado do alumnado até Valadares.
O pasado 29 de xullo o Pleno do Concello aprobou a segunda
modificación do Plan Parcial de Navia, sen que desde o Goberno galego se teñan
iniciado as actuacións necesarias de cara a dotar, coa maior celeridade, o barrio
do novo instituto.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
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Comisión 4ª:
-Que medidas ten adoptado a Xunta de Galiza de cara a promover a
construción dun novo instituto en Navia?
-En que prazo prevé o Goberno galego a súa posta en marcha?
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-Que previsión orzamentaria ten o Goberno para a destinar a esta
finalidade?
-Que interlocución ten mantido a Xunta de Galiza co Concello de Vigo
para dispor dos terreos necesarios para o novo instituto de Navia?

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

Asdo.: Alexandra Fernández Gómez
Carme González Iglesias
Manuel Lourenzo Sobral
Deputadas e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Alexandra Fernández Gómez na data 17/01/2022 12:02:30
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María do Carme González Iglesias na data 17/01/2022 12:02:38

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 17/01/2022 12:02:44
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Á Mesa do Parlamento
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, deputadas e deputados do Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte
pregunta para a súa resposta oral na Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras
Públicas, Medio Ambiente e Servicios.
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.
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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.
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.
Chama a atención a actuación do Goberno central en relación a esta cuestión, xa que
por un lado está impulsando unha nova lei de vivenda estatal, que supostamente ten
como obxectivo garantir o acceso de todos os cidadáns a unha vivenda, mentres que
por outro participa nas accións especulativas que está levando a cabo a Sareb na nosa
comunidade autónoma.
Por todo o exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en
Comisión:
Parlamento de Galicia. Rúa Hórreo, 63 | 15701 Santiago de Compostela | Tel. 981 551 510
gp-pp@parlamentodegalicia.gal

@gppgalicia

@GrupoPopularGal

101952

Cal e a valoración da Xunta de Galicia sobre a actuación da Sareb en Galicia e as
consecuencias que pode ter para ducias de familias galegas?
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Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Freire Vázquez, María Begoña na data 17/01/2022 11:58:16
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gp-pp@parlamentodegalicia.gal

@gppgalicia
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Carmen María Pomar Tojo na data 17/01/2022 11:58:34
Ramón Carballo Páez na data 17/01/2022 11:58:49
José Manuel Balseiro Orol na data 17/01/2022 11:59:04
Diego Calvo Pouso na data 17/01/2022 11:59:16
María Sol Díaz Mouteira na data 17/01/2022 11:59:28
Rubén Lorenzo Gómez na data 17/01/2022 11:59:40
María Elena Candia López na data 17/01/2022 11:59:52
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Daniel Vega Pérez na data 17/01/2022 12:00:11
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Iria Carreira Pazos, Daniel Castro García e Manuel
Lourenzo Sobral, deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), e ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 4ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O currículo formativo galego está composto por ensinanzas de réxime xeral,
especial, adultas e universidade.
Entre as ensinanzas de réxime especial están os estudos profesionais de danza,
que teñen como finalidade proporcionarlle ao alumnado unha formación artística de
calidade, así como garantir a cualificación dos futuros profesionais da danza.
Os estudos de danza contan cunha peculiaridade, en relación con outras
ensinanzas, mesmo as consideradas artísticas. Os bailaríns e as bailarinas exprésanse a
través dos seus propios corpos e cursan uns estudos que teñen como meta o exercicio
profesional. Por isto, a importancia do rendemento físico e as posibilidades do corpo das
intérpretes como instrumento de traballo fan necesario que o seu período de formación
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inicial remate nunha idade temperá.
En Galiza, o único centro de danza profesional dependente da Consellería de
Educación que existe é o Conservatorio Profesional de Danza de Lugo (dende o curso
2003/04).

No mesmo, impártese o grao elemental e profesional de danza– nas
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especialidades clásica e contemporánea – mediante o cal o alumnado obtén, ao seu
remate, o Título Profesional de danza onde consta a especialidade cursada.
Transcorridos dezasete anos da apertura deste Conservatorio de Danza en Lugo,
constátase que non está debidamente atendida a demanda social en Galiza, tal e como
confirma a Plataforma pola creación dun Conservatorio Profesional de Danza en
Compostela.
Esta plataforma xurdiu ao abeiro dunha iniciativa aprobada polo pleno do
Concello de Santiago de Compostela en novembro de 2019 (tras a presentación polo
BNG), sen recibir ningún voto en contra. Na mesma, o Concello comprométese “a
xestionar coa Xunta de Galicia a colaboración necesaria para implantar un
Conservatorio de Danza en Santiago de Compostela”.
Unha demanda sustentada, por unha banda, en datos ben relevantes
recompilados pola devandita Plataforma a respecto do importante volume de alumnado
asistente a escolas e academias privadas na cidade de Santiago e na súa contorna, así
como na oferta de actividades extraescolares nos diferentes CEIPs. E, pola outra, nas
máis de 4.000 sinaturas que leva recollidas esta Plataforma nunha campaña informativa
que aínda segue aberta.
A demanda social sustenta esta petición de ampliar a oferta de prazas de
formación en estudos profesionais de danza na cidade de Compostela (centro xeográfico
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do país e con posibilidades de dar servizo a unha ampla poboación para alén do propio
concello), mais non como un fin en si propio, senón como un primeiro paso que dea
resposta á demanda e, ao tempo, leve aparellada a realización dun necesario estudo que
ofreza a radiografía das necesidades de formación en estudos profesionais de danza para
cubrir o conxunto do país.
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Ademais, a importancia cultural e económica que se desenvolve arredor do
mundo da danza e das artes en xeral, fai que a súa expansión sexa unha oportunidade
real de reactivación sociolaboral para o conxunto de Galiza.

Polo anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral
na Comisión 4ª:
1. Entende o goberno galego que está debidamente atendida a formación de
ensinanzas en réxime especial vinculadas á danza, tanto clásica como contemporánea no
conxunto do país ?
2. Considera que as ensinanzas de danza ofertadas desde o Conservatorio
Profesional de Lugo cubre a necesidade de formación profesional en danza no país?
3. É coñecedora a Xunta de Galiza das demandas da Plataforma pola creación
dun Conservatorio Profesional de Danza en Santiago de Compostela?
4. Comprométese o goberno a elaborar un informe académico de necesidades de
formación para atender a cidadanía, con vistas a ampliar a oferta educativa das
ensinanzas especiais de danza elemental e profesional, na rede de conservatorios
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dependentes da Xunta?

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
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Iria Carreira Pazos
Daniel Castro García
Manuel Lourenzo Sobral
Deputadas e deputados do G.P. do B.N.G.
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre a declaración da cultura como ben de primeira
necesidade.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A cultura é un dereito, e ademais é tamén unha realidade pluridimensional que
xera riqueza, cohesión social e identidade. A cultura galega é a expresión máis visíbel
do que somos como pobo e de como entendemos o mundo. Para alén do máis,
configúrase coma unha ferramenta esencial para a transformación e a mellora social e o
fortalecemento da consciencia e a identidade nacional.
En todas as dimensións permeábeis e discontinuas en que hoxe se manifesta a
cultura galega, da sociocultural á patrimonial, da tradicional á experimental, da
analóxico á dixital, da material á inmaterial e da económica á creativa, a Xunta de
Galiza ten obriga de atender con políticas públicas específicas o desenvolvemento de
cada unha delas para dar cumprimento ás competencias exclusivas que ten nesta
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materia.
E para iso cómpre poñer en valor todo o potencial creativo que temos,
proxectando desde Galiza un discurso cultural propio, unha ollada propia no mundo,
dun xeito plural e aberto.
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O estudo do Consello da Cultura Galega intitulado Diagnose da cultura galega.
Datos para unha estratexia cultural no século XXI (2018), xa recoñecía entre as liñas
prioritarias a desenvolver “un incremento no orzamento en cultura da Xunta de Galicia.
Un obxectivo realista sería pasar do 0,65% da actualidade ao 1% do gasto público
consolidado nos próximos catro anos e a un 1,5% nun prazo de dez anos. Este obxectivo
sería congruente coas achegas do sector cultural ao emprego e ao PIB de Galicia”.
Para alen diso, esta radiografía do estado da saúde dos sectores culturais galegos
determinaba, antes da pandemia, que “Os recortes no gasto público en cultura son
demasiado agresivos para un ámbito social que é de protección preferente. Mesmo se se
compara con actividades económicas non sociais, os recortes foron maiores. A pequena
recuperación do gasto dos últimos anos semella aínda moi insuficiente. Estas baixadas
no gasto público indican que a cultura se atopa nos últimos postos nas prioridades dos
políticos que dirixen todas as administracións dende o inicio da crise económica”.
É por iso que, dous anos despois, cando a cultura asumiu o papel identificado
polo historiador grego Dióxenes Laercio como “un refuxio na adversidade”, os efectos
desta crise da COVID19 poden resultar letais para boa parte do sector cultural. E para
enfrontala urxen medidas integrais, mais tamén un cambio de modelo.
Nesta altura dispomos de datos que aproximan o nivel de afectación da
pandemia sobre o sector cultural galego.
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O pasado mes de xullo o Consello da Cultura Galega publicaba o primeiro
Barómetro da cultura galega I, onde se ofrece unha radiografía pormenorizada do que
sucede nas empresas culturais galegas dende que empezou a crise do coronavirus,
derivada do seu impacto desde o comezo do confinamento até a actualidade en que
segue a verse moi limitada, cando non anulada, as súas posibilidades de
desenvolvemento e actuación.
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Algunhas das conclusións deste primeiro estudo son argumentos sólidos que
reclaman unha atención preferente e urxente:
1.

A pandemia provocou que un 53,8% de empresas estean inactivas.

2.

No sector das artes escénicas, que inclúe as actividades de teatro e

música, as salas de espectáculos e actividades auxiliares, o 82,4% mantense inactivo.
3.

O 38,6% das empresas da cultura solicitaron un ERTE, con maior

frecuencia nas artes escénicas e no sector do libro.
4.

O 60,7% das empresas culturais de Galicia sufriu a raíz da COVID-19

unha redución de máis do 50% da facturación nestes primeiros meses do ano. Para o
37,6% esta redución foi mesmo superior ao 75%, porcentaxe que se duplica entre as
empresas das artes escénicas.
5.

A respecto das estimacións para o tempo posterior á realización da

enquisa, todos os sectores da cultura presentan porcentaxes superiores ao 35% de
empresas que agardan descensos de máis do 50% no seu volume de facturación anual,
se ben é no sector das artes escénicas onde se producirá o maior impacto, pois o 68,5%
estima rebaixas de máis do 50% da súa facturación.
6.

Os problemas que deben afrontan os sectores culturais son múltiples e,

entre eles, sobrancean: o cesamento ou caída da actividade dos clientes e o conseguinte
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descenso na demanda (81,5%); o problema de tesouraría (53,1%); a dificultade para
pagar impostos e seguros sociais (39,3%); os problemas cos provedores, pola
imposibilidade destes de entregar subministracións ou prover dos servizos que viñan
prestando (30%), os problemas de distribución (28,7%) e os de financiamento (25,1%).
Pechan a listaxe, os derivados das limitacións de cabida (21,8%), a inseguridade
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xurídica (19,8%) e as dificultades para cubrir os requisitos das medidas de seguridade e
hixiene (13,5%).
Finalmente, este estudo do CCG conclúe que as empresas culturais galegas
suspenden os tres niveis da Administración pública (estatal, autonómico e local) no
referente ao apoio prestado ao sector para facer fronte ás consecuencias da COVID-19.
Consecuentemente, por unha banda, comprobamos que a crise provocada pola
COVID19 repercutiu de maneira especial no noso ecosistema cultural ao partir dunha
situación de enorme febleza e precariedade. E pola outra, esclarécese que as estruturas
profesionais da cultura galega - autónomos, micro-pemes e cooperativas sociais na súa
gran maioría – están a afrontar un contexto xa non de perda de recursos e ingresos,
senón de loita pola propia supervivencia. De igual maneira acontece coa cultura de base
e o asociacionismo cultural, especialmente o vinculado coa música e cultura tradicional
que mobiliza miles de persoas.
Urxe, pois, á vista da realidade contrastada obxectivamente na investigación do
Consello da Cultura Galega, poñer en valor todo o potencial creativo que temos
proxectando desde Galiza un discurso cultural propio, unha ollada retroalimentadora
nun mundo diverso, dun xeito plural e aberto.
No BNG acreditamos nunha cultura galega viva, con intención formadora no
persoal e transformadora no social, que estimule a participación cidadá, apoie a creación
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artística, visibilice a nosa produción cultural e actúe como elemento de dinamización e
vertebración territorial, social e económica do noso país.
Así mesmo, entendemos a cultura galega como unha cultura dinámica e aberta,
que dialoga en igualdade co resto de culturas do planeta, que quere seguir achegando a
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súa identidade e creatividade ás demais e que ten, para iso, que participar plenamente
das redes e dos circuítos culturais internacionais.
A promoción da identidade galega e a defensa da diversidade cultural son, neste
sentido, dúas caras da mesma moeda, que deben ser desenvolvidas conxuntamente.

Por todo o anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para
resposta oral na Comisión 4ª:
- Que valoración fai o goberno da actual situación dos sectores culturais?
- Ten intención a Xunta de Galiza de aprobar a declaración da cultura como
ben de primeira necesidade, partindo do recoñecemento da cultura como dereito?
- Comprométese o goberno galego a adoptar todas as medidas de apoio e
impulso que dean cobertura aos dereitos culturais da cidadanía galega e a poñer en
marcha un proceso participativo, dialogado e aberto ás entidades representativas de
todos os ámbitos e axentes da nosa cultura para a elaboración dunha Lei de Dereitos
Culturais de Galiza?
- Comprométese a solicitar e xestionar diante do Estado español a redución do
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IVE cultural do 10% ao 4%?

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
5
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Manuel Lourenzo Sobral
Daniel Castro García
Deputada e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Alexandra Fernández Gómez, Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo
Sobral e Daniel Castro García, deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do
Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da
Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 4ª, relativa ao
aumento das prazas no Mestrado Universitario en Profesorado na Universidade de Vigo
para o curso 2020/2021.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O curso universitario 2020/2021 iniciouse na Universidade de Vigo cun
aumento de matriculacións que o propio reitor, Manuel Reigosa, atribúe á preferencia de
grande parte do alumnado por non marchar estudar fóra e facelo nas universidades máis
próximas.
En cuanto aos datos de novos ingresos en titulacións de mestrado, rexistráronse
un total de 3953 solicitudes de preinscrición, e no primeiro prazo de matrícula
formalizáronse 1283, para un total de 1811 prazas ofertadas. Así, este curso comezou
con máis matriculacións do que en anos anteriores, polo que a Consellería debería
adecuar as prazas a este aumento da demanda contribuíndo a fortalecer as universidades
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públicas galegas, e máis nun contexto onde as dificultades na mobilidade lle impiden a
moitos alumnos e alumnas atoparen outras alternativas.
Especialmente grave é a situación no mestrado Universitario en Profesorado na
Universidade de Vigo, con grande desequilibrio entre a oferta e a demanda: para un
total de 2215 peticións, a oferta foi de tan só 280 prazas, o que supón que apenas o
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12,64 % do alumnado inscrito pode optar a cursar este mestrado. Esta situación
reprodúcese nos tres campus da Universidade de Vigo: no Campus de Vigo ofertáronse
160 prazas en 7 mestrados para 1.700 peticións; no Campus de Ourense ofertáronse 72
prazas en 4 mestrados para 313 peticións e no Campus de Pontevedra ofertáronse 48
prazas en 3 mestrados para 202 peticións.
Ante este déficit de prazas no Mestrado Universitario en Profesorado, a
Universidade de Vigo amosouse disposta a aumentar o número de prazas ofertadas,
mais non obtivo unha resposta favorable por parte da Xunta. A negativa da Xunta está
facendo con que moitos alumnos se vexan obrigados a optar pola universidade privada,
co que iso supón de criba en función da renda e de aumento das desigualdades do
alumnado, así como a merma da calidade formativa do futuro profesorado.
O aumento das plantillas de profesorado e a redución das ratios de profesorado
por alumno nos centros de ensino público son necesidades que veñen de vello, e esta
situación vese agora agravada pola actual pandemia. É por iso que, máis que nunca, a
formación do profesorado debería ser un obxectivo fundamental para fortalecer a
educación pública.

Por todo o anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para
resposta oral na Comisión 4ª:
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- Coñece a Xunta a situación de falta de prazas ofertadas no Mestrado
Universitario en Profesorado na Universidade de Vigo?
- Como valora a Xunta a situación de falta de prazas ofertadas no Mestrado
Universitario en Profesorado na Universidade de Vigo?
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- Considera a Xunta aumentar o número de prazas ofertadas co fin de garantir ao
alumnado a posibilidade de formarse como docente dentro do sistema universitario
público galego?

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

Asdo.: .: Alexandra Fernández Gómez
Mercedes Queixas Zas
Daniel Castro García
Manuel Lourenzo Sobral
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 17/01/2022 12:11:19

Alexandra Fernández Gómez na data 17/01/2022 12:11:23
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, relativa á Estratexia da Cultura Galega 21.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 20 de xuño de 2019 comparecía no Parlamento galego o Director xeral de
Políticas Culturais para informar sobre a Estratexia da Cultura Galega 21.
Un documento que afirmaba recoller as liñas de actuación e as prioridades nas
políticas culturais de Galiza e no investimento cultural público.
A multiplicidade de obxectivos que rexían a Estratexia da Cultura Galega 21
articulábanse conforme seis liñas estratéxicas:
1. Estabelecemento dun pacto social pola cultura galega.
2. Consolidación das industrias culturais e creativas de Galiza.

CSV: BOPGDSPG-24j6YjPjU-7
REXISTRO-nPIhDYcvj-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

3. Impulso da creación, difusión e innovación da cultura.
4. Fortalecemento da función social das institucións e entidades da cultura.
5. Valoración do patrimonio cultural de Galiza como un recurso vivo e accesíbel.
6. Posicionamento internacional da cultura galega.
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Todo un catálogo de obxectivos estratéxicos que prometían grandes mudanzas
nos ámbitos creativos do país e que encamiñarían a dirección da acción do Goberno
galego neste campo ao longo dos vindeiros anos.
Mudanzas no ámbito normativo de base legal; desenvolvemento de novos plans
e normativas; creación de novos órganos como foros culturais periódicos, consellos
sectoriais, mesas permanentes de cooperación cultural, comisións interadministrativas
de coordinación e impulso da acción cultural; reforzo das unidades de produción xa
existentes como o CDG, CGAC ou o CCG ou da rede de Bibliotecas Públicas; impulso
do sector da música e do libro con novas actuacións de apoio á creación e difusión;
difusión da produción cultural galega en centros de ensino e entre o público en xeral;
promoción de avances na proxección exterior e a internacionalización da produción
cultural de Galiza, son algúns dos obxectivos estratéxicos definidos.
Unha estratexia descritiva que, no entanto, esqueceu sectores importantes, como
o da ilustración e a banda deseñada vinculada á industria editorial, ou toda a cultura que
nace e medra ao redor do asociacionismo de base, e que en ningún momento contou cun
cronograma de aplicación nin compromiso de dotación económica para as diferentes
medidas rexistradas sobre o papel.
Transcorrido máis dun ano do anuncio da Estratexia da Cultura Galega 21 e
após sete meses do comezo da pandemia por COVID-19, que xa ten colocado a cultura
galega nun contexto de máxima preocupación provocada pola agudización dunha
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realidade profesional marcada pola vulnerabilidade e precariedade previa, tal e como
confirmou o Consello da Cultura Galega no seu estudo intitulado Barómetro da cultura
galega I, a Consellaría de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria non ten
presentado ningún informe de avaliación da Estratexia da Cultura galega 21 deste tempo
nin avanzada a liña de implementación do documento xenérico anunciado.
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Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª:
1. Que obxectivos e medidas concretas da estratexia da Cultura galega 21 se
teñen desenvolvido, após máis dun ano da súa presentación?
2. Que avaliación teñen realizado para dar continuidade ao proxecto nos
vindeiros anos?
3. Responde o deseño deste documento estratéxico ao grave contexto epidémico
actual ?
4. Ten previsto o goberno galego revisar e adaptar este documento ao momento
sanitario actual, responsábel en boa medida da gravosa afectación e impacto negativo
nos sectores culturais galegos?
5. Cal é a proposta do goberno para atender a situación tan dificultosa que
atravesan os sectores representativos da cultura galega?

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

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

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 17/01/2022 12:13:30

Daniel Castro García na data 17/01/2022 12:13:34
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Mercedes Queixas Zas na data 17/01/2022 12:13:45
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, relativa á demanda de información a respecto da posta
en marcha do Plan de fomento da Lectura.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Lei 17/2006, do 27 de decembro, do libro e da lectura de Galiza supuxo un
punto de inflexión na posta na cadea de valor do libro e da lectura como instrumentos
fundamentais para a difusión do saber, fonte de formación e lecer, garante dunha
sociedade libre e democrática.
Un marco lexislativo innovador naquela altura que, ademais, atendía o libro e a
lectura como instrumentos indispensábeis para a transmisión da cultura e o
desenvolvemento da identidade de noso, ao tempo que valoraba a súa importancia no
proceso de normalización dos usos sociais e públicos da nosa lingua propia.
Por unha banda, o libro como ben cultural e económico apoiado publicamente
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consonte a súa condición de dereito cultural de todos os galegos e galegas.
Pola outra, a defensa e a promoción da lectura como ferramentas básicas para o
enriquecemento persoal da cidadanía e para o fortalecemento dunha sociedade libre.
A disposición adicional primeira da devandita lei regulaba que a Xunta de
Galiza presentaría perante o Parlamento galego un Plan de fomento da lectura, no que,
1
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ademais de se recolleren obxectivos e medidas, se determine unha periodización e o
orzamento necesario para o seu desenvolvemento.
Transcorridos catorce anos da aprobación desta lei, e tras algúns titulares
informativos anunciando a próxima presentación dun Plan específico de dinamización
da lectura, este segue sen se facer público co que isto implica no apoio real ao conxunto
do sector do libro, así como no fomento do hábito lector entre a cidadanía, desde unha
perspectiva estratéxica e global.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
Que razóns argumenta o goberno galego para non ter aprobado o tan agardado
Plan de fomento da lectura?
Que planificación ten a este respecto para dar cumprimento ao mandato legal?
Que actuacións contempla a curto e medio prazo?
Que papel está a asumir neste proceso o Consello Asesor do libro?
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Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 17/01/2022 12:17:38

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 17/01/2022 12:17:41
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre a avaliación do Decreto 79/2010 para o
plurilingüismo no ensino non universitario.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O DOG do 25 de maio de 2010 recollía a publicación do Decreto 79/2010 do 20
de maio para o plurilingüismo no ensino non universitario.
Un Decreto que se rexía polos seguintes principios:
1. Garantía da adquisición dunha competencia en igualdade nas dúas linguas
oficiais.
2. Garantía do máximo equilibrio posible nas horas semanais e nas materias
impartidas nas dúas linguas oficiais, co obxectivo de asegurar a adquisición da
competencia en igualdade nelas.
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3. Adquisición dun coñecemento efectivo en lingua(s) estranxeira(s), nun marco
xeral de promoción do plurilingüismo no sistema educativo galego.
4. Participación e colaboración das familias nas decisións que atinxen ao sistema
educativo co obxectivo de contribuír á consecución dos seus obxectivos.
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5. Promoción da dinamización da lingua galega nos centros de ensino.
Asemade, na Disposición adicional quinta, sobre avaliación dos resultados, este
Decreto regula que, con periodicidade anual, despois de finalizar o curso escolar, a
consellería competente en materia de educación avaliará os resultados derivados da súa
aplicación e desenvolverá cantas disposicións fosen precisas para o mellor cumprimento
e adaptación dos seus obxectivos co fin de que poida achegarse gradualmente ao marco
dun ensino plurilingüe e á plena aplicación da Carta europea das linguas rexionais ou
minoritarias.
Transcorridos dez anos da súa implantación, ditaminada a ilegalidade parcial do
decreto polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, concretamente dos artigos 5.2 e
12.3 por seren contrarios a dereito, a Xunta de Galiza non ten ofrecido publicamente os
resultados destas avaliacións anuais dos resultados da aplicación.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
Que avaliación ofrece o goberno da aplicación do Decreto 79/2010 do 20 de
maio para o plurilingüismo no ensino non universitario dez anos despois da súa
implantación?
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Conta o goberno con avaliacións anuais dos resultados da súa aplicación tal e
como regula a disposición quinta? Por que non se fixeron públicos?
Como valora o goberno os datos sociolingüísticos que na última década foron
achegando desde o IGE, indicadores do drástico retroceso no emprego do noso idioma
por parte da infancia e da mocidade?
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Consideran que estes datos demandan mudanzas no regulamento aplicado á
aprendizaxe da lingua no ámbito educativo, nomeadamente na infancia e na mocidade?
Considera o goberno galego que, dez anos despois, os principios que di atender
este Decreto están superados?
Considera, xa que logo, que este Decreto 79/2010 contribuíu para o avance da
normalización do galego en cumprimento do disposto na Lei de normalización
lingüística?

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

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

Daniel Castro García na data 17/01/2022 12:19:09

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 17/01/2022 12:19:14
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, relativa á demanda de medidas de apoio directo á
creación cultural.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A industria cultural galega representa un sector estratéxico para o
desenvolvemento social e económico.
O seu peso económico é o espello en que se reflicte o seu papel fundamental na
construción dunha sociedade formada e cohesionada, en que a cultura exerce un
irrenunciábel factor reequilibrador. Aínda cómpre engadir, a súa responsabilidade e
compromiso activo, en moitos casos, á hora de reactualizar e ensanchar as inesgotábeis
posibilidades da nosa lingua como cerna da construción de cada proceso creativo.
Razóns básicas para atender e priorizar desde a Xunta de Galiza o obxectivo
nuclear de impulsar e consolidar as iniciativas do tecido cultural galego.
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Un compromiso este que debe ir encamiñado a contribuír para a estabilidade do
sector, optimizar a xestión empresarial nos procesos de produción e distribución,
dinamizar o mercado interior e promover a proxección exterior da cultura galega.
O peso económico da cultura ten marxe para crecer se quere situarse preto das
medias española ou europea. A achega do ámbito cultural ao PIB debería aumentar para
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semellarse máis a economías nas que a creatividade e o talento desempeñan un papel
destacado.
É neste sentido onde historicamente diferentes estudos teñen detectado unha
relación negativa, ou mesmo unha ausencia de relación, da Administración con moitos
actores dos sectores culturais, nomeadamente aqueles que son o motor principal dunha
sociedade viva e en permanente evolución: as creadoras e os creadores, a base nuclear
que sostén a industria cultural e a construción humanística da sociedade; escritoras,
tradutoras, músicas, guionistas, artistas plásticas, ilustradoras...
Os síntomas dunha feble profesionalización do sector creativo que se advirten
nos datos estatísticos aconsellan deseñar estratexias específicas, mesmo de
“discriminación positiva”, para lograr un maior equilibrio na atención pública ao sector.
O goberno galego presenta un histórico de atención directa nula ás creadoras e
creadores galegos, isto é, ao piar fundamental que sostén a industria cultural, mais
tamén, e moito antes, a identidade do país. Un déficit que volve plasmarse durante este
2020 cando, en plena pandemia, ningunha convocatoria ordinaria ou extraordinaria
atendeu de xeito directo os procesos creativos das nosas autoras e autores.
A dignificación da creación cultural segue a ser unha débeda pendente deste
goberno para coa sociedade galega. Un compromiso institucional firme para que a
cultura sexa, desde a súa xénese, unha prioridade para o país debe comezar por atender
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o tecido cultural creativo en todas as súas manifestacións e expresións que favorezan o
camiño da súa dignficación e conseguinte profesionalización.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
4ª:
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1. Como valora o goberno o papel das creadoras e creadores no sistema cultural
galego?
2. Que papel considera que lle cómpre á Xunta de Galiza en relación ás
creadoras da cultura galega como piar fundamental da cadea cultural?
3. Como xustifica a Xunta a reiterada ausencia de axudas directas ao primeiro
chanzo que constrúe a cultura galega e sen a cal non existe a denominada industria
cultural?
4. Que medidas compromete o goberno con asignación de partida orzamentaria
para o 2021 para reforzar a vitalidade dos procesos creativos das creadoras e creadores
galegos?

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 17/01/2022 12:22:29
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Daniel Castro García na data 17/01/2022 12:22:33
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 17/01/2022 12:22:40
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, en demanda de apoio á lingua galega como lingua
vehicular do ensino.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Comité de Expertos do Consello de Europa que avalía o cumprimento da
Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias ditou en 2019 o terceiro informe
de avaliación da súa aplicación por parte dos estados asinantes.
Após os informes negativos previos de 2012 e 2016, este último de 2019
representa un maior nivel de crítica ao goberno galego no que ten a ver co ensino e a
caída evidente do uso da lingua no país.
Neste sentido, o Consello de Europa demanda con urxencia que se "eliminen as
limitacións á docencia en galego en todos os niveis de educación precisos" e que se
"fagan públicos os informes de avaliación dos organismos supervisores no ensino".
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O Consello de Europa é, unha vez máis, moi crítico coa política lingüística da
Xunta, á que advirte de que o nivel de aplicación da Carta en Galiza non mellorou
significativamente desde o último seguimento.
O organismo europeo recrimina ao goberno galego que a presenza do galego é
insuficiente no ensino, nomeadamente a nivel preescolar, e volve advertir de que no
1
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ensino secundario non se impartan as grandes materias científicas nesa lingua en vías de
normalización.
Ademais, lembra que a actual normativa non permite impartir máis do 50% das
materias en galego no ensino non universitario e que non hai posibilidade de que o
estudantado opte por ter unha educación integramente en galego en ningún centro.
Un informe do Consello de Europa que ratifica os datos sociolingüísticos que
veñen confirmando desde o Instituto Galego da Estatística a respecto do grave descenso
na competencia e no uso do galego por parte da infancia.
Neste sentido, o IGE verificou que a cuarta parte dos nenos e nenas galegas sabe
falar galego pouco ou nada, un descenso de case seis puntos máis que a comezos de
século, debido en boa medida á quebra na transmisión xeracional, o que deixa a escola
como única posibilidade de adquisición da lingua propia e oficial, que a actual
normativa educativa invalida.
Ao fío da recente proposta do Ministerio de Educación, que recolle no seu
Proxecto de lei que modifica a Lei 2/2006, de 3 de maio, de Educación a
obrigatoriedade de garantiren as Administracións educativas o dereito do alumnado a
recibiren ensino en castelán e nas demais linguas cooficiais nos seus respectivos
territorios, o goberno do Partido Popular volve instalarse na mentira e na negación do

CSV: BOPGDSPG-24j6YjPjU-7
REXISTRO-t0E2kGFCa-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

galego como lingua vehicular en igualdade de condicións.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
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Como valora a Xunta a reiterada perda de galegofalantes entre a sociedade
galega?
Como valora a Xunta o grave risco que supón para a identidade galega e para a
diversidade lingüística a perda continuada de galegos e galegas competentes na súa
lingua propia?
Que medidas ten activado no ámbito educativo non universitario o goberno para
dar cumprimento aos reiterados informes de alerta do Consello de Europa?
Que actuacións ten posto en práctica o goberno ante os datos sociolingüísticos
do Instituto Galego de Estatística?
Que avaliación obxectiva presenta a Xunta da implantación do Decreto 79/2010
do plurilingüismo, despois dunha década, para cumprir coa Disposición quinta que
regula a obriga de avaliar anualmente a implantación deste decreto?
Ten previsto impulsar unha nova normativa educativa que substitúa a vixente co
obxectivo de garantir unha adecuada adquisición da competencia lingüística en galego
desde o ensino obrigatorio?
Que valoración fai o goberno dos discursos que promoven a limitación do
galego como lingua vehicular do coñecemento na educación galega?
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Considera o goberno que o ensino ten na actualidade un importante carácter
corrector da perda de galegofalantes?

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

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 17/01/2022 12:24:15

Daniel Castro García na data 17/01/2022 12:24:19
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Daniel Pérez López e Mercedes Queixas Zas, deputados e
deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 4ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Aproximadamente no ano 1960, Carmen Polo visitou a igrexa románica de San
Xián de Moraime (Muxía) e interesouse por días pías bautismais de grande valor
histórico-artístico que estaban no patio da casa reitoral. Pediu as días pías para levalas
ao pazo de Meirás e ordenoulle ao párroco don José Barrientos, que obtivera os
correspondentes permisos. Ao día seguinte, desprazouse ao lugar un camión para
recoller as citadas pías, sen que se tramitase ningún permiso para o traslado.
O cura párroco de Moraime, José Barrientos, púxose inmediatamente en
contacto por escrito co arcebispado, comunicando o acontecido. Posteriormente foi
chamado polo vicario da diócese e decidiron non reclamar naquel momento as pías,
dada a posición da persoa que se apropiara delas.
O 3 de setembro de 1980, D José Barrientos comparece diante do notario de
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Vimianzo para deixar constancia destes feitos. Nesa mesma data comparece tamén D
Celso Alcaina Canosa, natural de San Xián de Moraime, sacerdote e avogado, quen
manifesta “Que coñece as circunstancias expostas por referencias de D José Barrientos e
doutras persoas”.
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Desde esa data, o sr Celso Alcaina fixo xestións diante do goberno central e da
Xunta de Galiza mais sen obter ningún resultado. En 2010, o alcalde de Muxía, a
petición de Celso Alcaina, enviou unha carta á Xunta solicitando que se adoptasen as
medidas necesarias para a recuperación das pías, mais non tivo resposta. Nese escrito,
adxuntou a acta notarial de 1980.
Aínda que a igrexa de Moraime é Ben de Interese Cultural, a Xunta manifestou
en 2017 que non lle corresponde reclamar as pías: “A igrexa de San Xián de Moraime é
propiedade da Igrexa. Polo tanto, quen debe reclamar son os titulares do ben”. Nese
mesmo ano, o Arcebispado de Santiago manifestou que “estudiará o asunto”,
examinando “a documentación que poida existir procedente da parroquia”.
Dada a condición de Ben de Interese Cultural e de ben de dominio público da
igrexa románica de San Xián de Moraime, a Xunta de Galiza ten a obriga de velar pola
súa conservación, protección, salvagarda e seguridade. Ademais, desde 1985 existe unha
comisión mixta Xunta-Igrexa católica que ten entre as súas funcións: Actuar como
órgano de asesoramento da consellería competente en materia de patrimonio cultural,
para a protección, conservación, fomento e difusión do patrimonio cultural de Galicia
nas cuestións que afecten exclusivamente bens de titularidade da Igrexa Católica que
teñan valor cultural.
Malia esta obriga compartida de conservar e protexer os bens de titularidade da
Igrexa católica, ningunha das dúas institucións adoptou medidas encamiñadas a
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conseguir a recuperación destes obxectos de extraordinario valor cultural.
Diante desta situación de pasividade e connivencia co roubo de dúas pezas que
forman parte dun Ben de Interese Cultural, e tendo en conta que se está a realizar un
inventario sobre os bens depositados no BIC Pazo de Meirás, formúlanse as seguintes
preguntas para resposta oral na Comisión 4ª:
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-Que medidas adoptou a Xunta de Galiza en relación coa recuperación das pías
bautismais da igrexa románica de San Xián de Moraime, das que se apropiou de
maneira irregular a familia Franco?
-Por que non respondeu o goberno galego ao escrito enviado en 2010 polo
alcalde de Muxía no que demandaba tomar as medidas necesarias para recuperar as
pías?
-Fixo algunha xestión a Xunta de Galiza ante o arcebispado de Santiago, ben
directamente ou a través da comisión mixta Xunta de Galiza-Igrexa católica, para
interesarse pola reclamación e recuperación dos citados bens?
-Dada a condición de Bens de Interese Cultural e bens de dominio público,
considérase a Xunta de Galiza lexitimada e obrigada a xestionar a recuperación das pías
bautismais de Moraime?

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

Asdo.: Luis Bará Torres
Daniel Pérez López
Mercedes Queixas Zas
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Antonio Lourenzo Sobral e Daniel Castro
García, deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral na Comisión 4ª, relativa á demanda de información sobre
a situación de incerteza creada a raíz da saída da Xunta de Galiza do Padroado da
Fundación Sargadelos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A empresa Sargadelos é máis que un centro de traballo, é todo un emblema da
cultura galega.
A factoría de Cervo, na comarca da Mariña, foi fundada en 1806 por Antonio
Raimundo Ibáñez con quen comezou a produción de louza nesta localidade mariñá,
mais foi da man de Isaac Díaz Pardo e Luís Seoane cando se converteu en máis que
unha fábrica de cerámica para ser espazo de creación artística e rexurdir cultural do país
após a ditadura fascista.
Un proxecto de tal calado histórico non asombra que atravesase diferentes
etapas históricas, marcadas polos avances no deseño e policromía da louza, chegando a
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traballar na fábrica orixinaria en 1849 máis de 1.000 familias na coñecida como época
dourada do primeiro Sargadelos. Un tempo que contrasta coa decadencia progresiva que
se vivirá nas décadas seguintes e que levará ao peche en 1875.
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Haberá que agardar a 1949 en que Isaac Díaz Pardo inaugure un taller cerámico
que acaba converténdose no complexo industrial de Cerámica do Castro. A súa
incansábel vocación artística e espírito empresarial, para alén do seu contacto cos
exiliados galegos en terras arxentinas, contribuíu para cadrar, xunto a Luís Seoane, a
vontade común de traballar nun proxecto de recuperación económica e cultural de
Galiza, que se plasmou en 1963 coa creación do Laboratorio de Formas.
Ao tempo que o Castro recuperaba a produción de louza enraizada no
simbolismo artístico e histórico de raíz propiamente galega, en 1970 os dous piares
fundacionais deste proxecto cultural e económico vitalmente galego reinauguran o novo
Sargadelos de Cervo, abrindo a porta a unha concepción cultural revisionista do que
significaba Galiza.
Deseño e calidade, asentadas nunha marca de identidade persoal galega,
converteron este produto nun referente de recoñecemento interior e exterior.
Nos últimos anos a empresa estivo ás portas da quebra, atravesou un longo
concurso de acredores e o cadro de persoal viuse atinxido por un Expediente de
Regulación de Emprego (ERE) imposto pola dirección, co visto e prace da Xunta de
Galiza, que sería declarado nulo polo TSXG en xaneiro de 2018. Un tempo que, no
entanto, abriu a porta a represalias sindicais contra algunha traballadora e foi
oficializando despidos progresivamente.
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Unha actitude do actual administrador de Sargadelos que puxo en risco a
viabilidade da produción e da propia factoría, cuxo complexo de Cervo foi catalogado
como Ben de Interese Cultural (BIC) a través do Decreto 171/2014, do 26 de decembro,
na categoría de monumento; e con ela o futuro dun dos símbolos culturais de Galiza.
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Trátase, pois, dun complexo que para alén de factoría é un monumento, unha
mostra material do inmenso patrimonio artístico e cultural de Galiza.
Razóns de máis para que desde a Xunta de Galiza se atenda ao presente e futuro
dun valor cultural referencial.
O 26 de outubro de 2020 a Xunta de Galiza anunciaba na súa web oficial que “a
Xunta pasará a formar parte do Padroado da Fundación Sargadelos, tras o acordo
acadado coa dirección da firma. Un acordo co que o Goberno galego dá un novo paso
na reactivación do legado cultural de máximo nivel dunha da firmas máis simbólicas do
país e unha oportunidade fantástica para poñer en valor, impulsar e promocionar a
innegable transcendencia de Sargadelos na cultura galega”, en palabras do Conselleiro
de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez.
Informábase tamén que o propio conselleiro e o secretario xeral de cultura serían
os representantes do goberno no padroado da Fundación Sargadelos.
Na folla de ruta comprometida polo goberno destacaba “a reactivación do
complexo de Cervo, como primeiro paso dun ambicioso proxecto autonómico”, entre
varias iniciativas nas que “a Xunta de Galicia vai estar implicada co obxectivo de poñer
en valor e difundir o legado cultural de máximo nivel de Díaz Pardo e Luís Seoane,
tendo tamén en conta a súa pegada tanto no Castro (Sada) como en Santiago de
Compostela”.
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En decembro de 2020, mes e medio despois, fíxose público na prensa, e non nas
canles oficiais da consellaría, que a Xunta renunciaba a continuar a facer parte do
Padroado da Fundación Sargadelos para “evitar susceptibilidades” ao se confirmar a
incorporación profesional como asesora externa da parella do presidente da Xunta.
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Resulta moi sorprendente que en tan pouco tempo aquel reseñado e mediático
pacto para un ambicioso proxecto compartido fose anulado sen máis explicación oficial
e con estrañas correlacións empresariais, políticas e familiares próximas ao presidente
da Xunta de Galiza.

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª:
. Que argumentos valorou o goberno para se incorporar ao Padroado da
Fundación Sargadelos?
. Que razóns xustifican a inesperada saída no prazo de mes e medio?
. Que importe de axudas públicas e para que conceptos leva recibido a empresa?
. Que avaliación de seguimento das mesmas realizou o goberno da Xunta?
. Que valoración fai o goberno sobre a necesidade de protexer o legado de todo
tipo de bens e creacións que conforma Sargadelos?
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Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Daniel Castro García
Manuel Lourenzo Sobral
Deputada e deputados do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
Paulo Ríos Santomé, Manuel Lourenzo Sobral, Luis Bará Torres e
Mercedes Queixas Zas, deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 4ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 22 de outubro de 2019 o Grupo Parlamentar do BNG presentou por rexistro
unha serie de preguntas relativas ás obras de “suposta musealización” de castros na
provincia de Pontevedra.
Posteriormente, o 26 de novembro de 2019 formuláronselle estas preguntas na
Comisión 4ª á directora xeral de Patrimonio Cultural, quen afirmou que a consellaría de
cultura velaría polo respecto á legalidade e a protección do patrimonio cultural.
Transcorrido un ano desde aquelas iniciativas parlamentares, asistimos con
estupor ao inicio das obras de urbanización no Castro de Toiriz (Silleda) e A Subidá
(Marín), coa escavación de buracos para colocar balizas, colocación de dados de
formigón para asentar mobiliario, pedra serrada a modo de bancos, enlousados e
pavimentacións moi próximas a restos arqueolóxicos... No que constitúe unha auténtica
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transformación dun lugar de grande valor patrimonial, está previsto tamén o
axardinamento con plantas ornamentais que deturpan a natureza e esencia do enclave.
Trátase sen dúbida dunha actuación aberrante, innecesaria, agresiva e cunha
absoluta falta de sensibilidade cara a un ben patrimonial de extraordinaria valía. Un

1

101996

OFICINA PARLAMENTAR

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

proxecto que supón a uniformización e estandarización de xacementos arqueolóxicos en
enclaves naturais que son alterados con criterios propios de espazos urbanos.
Unha vez que se deron a coñecer en webs e redes sociais as imaxes das
actuacións que se están a realizar, a reacción das persoas que traballan no ámbito da
arqueoloxía e de entidades de defensa do patrimonio foi unánime no rexeitamento e na
censura deste tipo de intervencións “artísticas” e de “urbanización” que ademais de
innecesarias son moi custosas.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
4ª:
-Autorizou a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural as obras que se están a
levar a cabo no Castro da Subidá en Marín?
- Defende a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural o interese e necesidade
deste tipo de actuacións de urbanización e “amoblamento” de castros?
-Unha vez que o tema foi denunciado en webs relacionadas co patrimonio e
diante da Xunta, que actuacións levou a cabo a consellaría de Cultura?
-Considera o goberno galego que a intervención é respectuosa co castro e que se
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está a facer coas debidas garantías de control arqueolóxico?
- Que outras actuacións en castros da provincia de Pontevedra están en
tramitación e cal é a valoración da Xunta de Galiza sobre as mesmas?
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- Vai consentir a Xunta de Galiza as actuacións agresivas de uniformación e
urbanización dos xacementos arqueolóxicos previstas no proxectos Trazas de
Pontevedra?

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

Asdo.: Paulo Ríos Santomé
Manuel Lourenzo Sobral
Mercedes Queixas Zas
Luis Bará Torres
Deputada e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 17/01/2022 12:37:18

Xosé Luis Bará Torres na data 17/01/2022 12:37:26
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Á Mesa do Parlamento
Manuel Antonio Lourenzo Sobral, Daniel Castro García e Mercedes
Queixas Zas, deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral na Comisión 4ª, sobre os retos do ensino público galego
tras a aprobación da LOMLOE.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Dende os anos 80, as diferentes leis educativas que se aprobaron no estado foron
cambiando en función do perfil ideolóxico dos diferentes gobernos. Pero a pesar do
debate partidista que estamos a vivir nestes días, todas as leis educativas que tivemos
até o de agora parten dunha estrutura semellante que no relativo as competencias das
comunidades no ámbito educativo oscilan en función do nivel de centralismo ideolóxico
dos gobernos estatais de turno.
A este respecto, non dubidamos que a LOMLOE supón avances innegábeis
fronte a reaccionaria LOMCE e dende o BNG dámoslle a benvida a eses avances. Pero
do mesmo xeito entendemos que non podemos conformarnos cunha lei que na práctica
supón unha volta actualizada á lexislación educativa do ano 2006. Unha volta cara a
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LOE na que ademais se manteñen algúns aspectos da Lei WERT que puideron ser
corrixidos e non se fixo. Aspectos como a periodicidade na renovación dos concertos
educativos que se mantén nos 6 anos impostos na LOMCE (cando na LOE eran 4 anos)
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Por outra banda, no relativo ao ensino rural, non temos dúbidas de que ese é un
eixo central para o ensino público galego. E se ben é certo que na nova lexislación
educativa hai un apartado referido a este aspecto, o que consideramos positivo, non é
menos certo que a redacción dalgúns dos puntos relativos a estes apartados pode facer
que o desenvolvemento desta lexislación implique unha merma da oferta educativa no
rural, tanto no último curso da ESO como nos bacharelatos.
Tamén nos resultan preocupantes as declaracións do presidente da Xunta de
Galiza sobre a LOMLOE e o papel do galego non ensino. E preocúpanos porque é falso
que a LOMLOE supoña ningún ataque ao castelán. O discurso do PP de Galicia e de
Nuñez Feijóo asumindo o discurso máis reaccionario da ultradereita ten como único
obxectivo afondar no odio á lingua galega, na diglosia e en empregar o galego como
arma política aínda que sexa a costa da perda de falantes

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
4ª:
- Pensa a Xunta de Galiza aplicar a lexislación vixente e suprimir no próximo
curso os concertos educativos aos centros que segregan alumnado por sexo.?
- Vai a Xunta de Galiza consensuar cos axentes lingüísticos e educativos a
redacción dun novo decreto sobre o uso do galego no ensino que optimice as
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posibilidades da nova lexislación para empregar o galego como lingua prioritaria no
ensino?
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- Vai a Xunta de Galiza consensuar cos colectivos e organizacións que traballan
na diversidade a redución de ratios que se contemplan na LOMLOE para as aulas nas
que se escolarice alumnado con NNEE?

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 17/01/2022 12:42:14

Daniel Castro García na data 17/01/2022 12:42:22
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Daniel Castro García e Manuel Lourenzo Sobral,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, en demanda da mellora da oferta de espazos dixitais de
autoaprendizaxe da lingua galega.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O acceso á autoaprendizaxe do idioma galego é unha materia pendente en
Galiza. A frustración das persoas que queren aprender a nosa lingua usando as
tecnoloxías da información e a comunicación é xustificada. Moito máis se se compara
co panorama educativo dixital que se oferta no resto de territorios do estado con lingua
propia.
A Xunta de Galiza ofrece o Portal da Lingua Galega, dependente da Secretaría
xeral de Política Lingüística, de difícil navegación, con enlaces rotos ou recursos
desactualizados.
Esta web ofrece formación para a superación dos cursos Celga, a través dunha
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plataforma de teleformación, nos seus diferentes niveis, pero aos que só poden acceder
as persoas admitidas nas convocatorias oficiais. Si ten como posibilidade a opción de
descargar, desde a Aula de Galego, os materiais formativos destes cursos, tanto do
alumnado como do profesorado.
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Fóra destes cursos “oficiais”, non hai máis oferta formativa, xa que o apartado
“autoaprendizaxe”, de difícil acceso porque se encontra dentro do apartado de
“linguaxes específicas”, presenta un directorio con recursos pouco útiles.
A Secretaría Xeral de Emigración, en colaboración coa Secretaría xeral de
Política Lingüística, imparte cursos en centros galegos do exterior, pero non teñen unha
plataforma específica online aberta.
En conclusión, non existen suficientes alternativas válidas para quen queira
aprender galego de forma online. É necesaria unha plataforma que ofreza a posibilidade
de autoaprendizaxe permanente, non suxeita a convocatorias e obtención de títulos
oficiais.
Por unha parte é algo que se demanda desde dentro do noso país. Persoas que
chegan doutros puntos do Estado ou doutros países demandan recursos formativos en
galego que non atopan, mesmo para quen non busca unha titulación, senón unha
aprendizaxe.
Por outra parte, as persoas que queren aprendelo desde o exterior, atopan as
mesmas dificultades. Profesorado que imparte galego noutros países manifesta que non
dispoñen de recursos suficientes e actualizados que ofrecer ao seu alumnado.
Fronte ao ofrecido polos gobernos vasco ou catalán, Galiza está nunha clara
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desvantaxe que non contribúe ao coñecemento e difusión da nosa lingua propia.

2

102003

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

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
- É consciente o goberno dos escasos recursos de formación online que se están
a ofrecer desde a Secretaría xeral de Política Lingüística?
- Que proxecto de mantemento e actualización contempla para facer do Portal da
Lingua Galega unha ferramenta de autoaprendizaxe atractiva e actual?
- Que razóns pedagóxicas xustifican que a sección “autoaprendizaxe” estea
oculta no acceso único e exclusivo ás “linguaxes específicas”?
- Valora o goberno desenvolver un maior grao de compromiso coa aprendizaxe
do galego acrecentando a oferta e a calidade dos recursos didácticos desde a
autoformación online?
- Está en contacto o goberno cos centros de estudos galegos e lectorados do
exterior para actualizar esta rede virtual de aprendizaxe da nosa lingua propia e adecuala
á demanda real de coñecemento lingüístico?
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Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

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

Mercedes Queixas Zas na data 17/01/2022 12:44:48

Daniel Castro García na data 17/01/2022 12:44:52
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 17/01/2022 12:45:01
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Á Mesa do Parlamento
Juan Carlos Francisco Rivera e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, deputado
e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 3.ª, Economía,
Facenda e Orzamentos.
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 %.
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.
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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 deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Comisión:
A tenor do Informe do Conxuntura relativo ao cuarto trimestre emitido polo Foro
Económico de Galicia, que medidas vai a tomar a Xunta de Galicia para impulsar
a produtividade do tecido produtivo e a competitividade da economía galega?
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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
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Asinado dixitalmente por:
Juan Carlos Francisco Rivera na data 17/01/2022 10:24:56
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Paulo Ríos Santomé e Alexandra Fernández Gómez,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 2ª, relativa ao control de especies exóticas invasoras e aos
resultados do Plan Estratéxico de xestión de especies exóticas invasoras.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. As especies exóticas invasoras constitúen unha das principais ameazas para a
biodiversidade, e conlevan riscos para os equilibrios ecolóxicos, para a saúde e para as
actividades económicas. Ademais de constituír a segunda causa de perda de
biodiversidade segundo as Nacións Unidas, poden causar efectos prexudiciais na saúde
como a transmisión de enfermidades e tamén teñen efectos prexudiciais no ámbito
económico, principalmente nas actividades do sector primaria como a agricultura,
gandaría, pesca, marisqueo, apicultura, etc.
2. A Xunta de Galiza publicou en 2006 o estudo “As especies exóticas invasoras
en Galicia: diagnóstico da situación actual e proposta de liñas de actuación”. No ano
2013 aprobouse o Plan Estratéxico de xestión das Especies Exóticas Invasoras e para o
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desenvolvemento dun sistema estandarizado de análise de riscos para as especies
exóticas en Galicia.
Este documento fixaba como obxectivos os seguintes:
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A) Obxectivo xeral: Minimizar o risco que supón a presenza de EEI para a
biodiversidade, a saúde e a economía na Comunidade Autónoma de Galicia e reducir
os impactos negativos causados polas mesmas.
B) Obxectivos específicos: sentar as bases necesarias para:
1) Determinar os roles e as responsabilidades nos seo da Administración da
Comunidade Autónoma de Galicia e das súas diferentes Consellerías (a nivel central e
provincial) e organismos asociados, respecto os obxectivos estratéxicos, liñas
estratéxicas e actuacións sinaladas;
2) Previr a introdución, establecemento e/ou dispersión de EEI, minimizando o
risco asociado ás mesmas;
3) Detectar e reducir o risco de introdución, establecemento e/ou dispersión de
EEI.;
4) Establecer programas de contención, control e/ou erradicación de
poboacións de EEI, de forma que se minimicen ou se eliminen o seus impactos
negativos, favorecendo a posterior recuperación dos ecosistemas;
5) Rehabilitar e restaurar os ecosistemas danados pola presenza de EEI,
devolvéndoos na medida do posible o seu estado anterior.
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En canto ás actuacións de xestión, o Plan contemplaba as seguintes
- Accións prioritarias estratéxicas e resultados esperados.
- Accións prioritarias xerais e resultados esperados.
- Accións prioritarias en zonas de alto valor ecolóxico.
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- Accións estratéxicas transversais.
Transcorridos 7 anos desde a aprobación da Estratexia, non se coñecen os
resultados das diferentes liñas de actuación. E se atendemos ao publicado na web da
consellaría de medio ambiente o balance é máis ben escaso.
3. O artigo 108 da LEI 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural e da
biodiversidade de Galicia establece o seguinte nos apartados 4., 5. e 6.
4. Sen prexuízo do disposto no artigo 64.7 da Lei 42/2007, do 13 de
decembro, do patrimonio natural e da biodiversidade, a consellaría competente en
materia de

conservación

competencial, elaborar uns

do

patrimonio

natural

poderá,

no

seu

ámbito

plans que conteñan as directrices de xestión, control e

posible erradicación das especies do Catálogo español de especies exóticas invasoras,
outorgando prioridade a aquelas especies

que supoñan un maior risco para a

conservación da fauna, a flora ou os hábitats autóctonos ameazados, con particular
atención á biodiversidade insular.
5. A consellaría competente en materia de conservación do patrimonio
natural establecerá unha Rede de alerta para a vixilancia das especies exóticas
invasoras que recompile e

rexistre os datos sobre a incidencia no medio das

especies exóticas invasoras.
6. A Administración autonómica adoptará as medidas de control ou de
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erradicación das especies exóticas invasoras. No marco dos plans de control e de
erradicación da Administración autonómica poderáselles incluír a imposición da
obriga de execución de tales medidas ás persoas responsables da introdución ou da
propagación.
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Por todo o anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para
resposta oral na Comisión 2ª:
- Cal é o balance de resultados do Plan Estratéxico de xestión de especies
exóticas invasoras de 2013?
- Que accións prioritarias estratéxicas se levaron a cabo e cales foron os
resultados?
- Que accións prioritarias xerais se levaron a cabo e cales foron os resultados?
- Que accións prioritarias en zonas de alto valor ecolóxico se levaron a cabo?
- Que accións estratéxicas transversais se levaron a cabo?
- Que previsións ten o goberno galego en relación co establecido no artigo 108
da lei de patrimonio natural e da biodiversidade?

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

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

Xosé Luis Bará Torres na data 17/01/2022 12:53:45

Paulo Ríos Santomé na data 17/01/2022 12:53:54

CSV: BOPGDSPG-24j6YjPjU-7
REXISTRO-8XIaYg0Qg-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Alexandra Fernández Gómez na data 17/01/2022 12:54:00
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Paulo Ríos Santomé e Alexandra Fernández Gómez,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O noso planeta sofre unha grave crise ambiental provocada por un modelo de
desenvolvemento baseado na depredación de recursos naturais. A alteración dos
equilibrios ecolóxicos, a perda masiva de biodiversidade, a emerxencia climática, os
fenómenos meteorolóxicos extremos, a perda de recursos hídricos e as secas, os
incendios de grandes dimensións son manifestacións dramáticas dunha realidade que
pon en risco o futuro do planeta e da humanidade.
Para facerlle fronte a esta crise ambiental e a unha das súas manifestacións máis
destacadas, o cambio climático, aprobáronse diversos acordos internacionais, o último
deles o Acordo de París, no que establecen obxectivos de redución de gases de efecto
invernadoiro coa finalidade de acadar a neutralidade climática en 2050.
A partir da Decisión do Consello Europeo de 2019 de respaldar o obxectivo de
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neutralidade climática para 2050, a Comisión propuxo en marzo de 2020 a Lei Europea
do Clima, que converte a neutralidade climática nunha esixencia legal.
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O actual obxectivo de redución de emisións da EU para 2030 é do 40% con
respecto a 1990. A Comisión propuxo recentemente aumentar este obxectivo cando
menos ao 55% na súa proposta modificada da Lei Europea do Clima.
Posteriormente, o parlamento europeo aprobou o mandato de negociación sobre
a Lei Europea do Clima por 392 votos a favor, 161 en contra e 142 abstencións. A
eurocámara entende que a EU no seu conxunto e cada un dos Estados por separado
deben lograr a neutralidade en carbono para 2050 e que a partir de entón a Unión
Europea deberá acadar un saldo negativo.
Para conseguir este obxectivo, o parlamento europeo acordou un obxectivo máis
ambicioso e pide unha redución do 60% para 2030. Asemade propón que a Comisión
estableza un obxectivo intermedio para 2040 coa finalidade de garantir que se avanza
polo bo camiño cara ao obxectivo de 2040. Ademais, o acordo da eurocámara prevé a
creación dun organismo independente encargado de avaliar se a política é coherente e
avalar os avances.
A necesidade de traspoñer este marco lexislativo obriga a revisar a Estratexia
Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050, así como o Primeiro Plan Operativo coas
medidas previstas até 2023. Por outra parte, a pandemia da COVID 19 mudou por
completo as necesidades e prioridades en materia de medio ambiente, transición
enerxética, loita contra o cambio climático ou defensa da biodiversidade. A crise
sanitaria, social e económica provocada pola COVID 19 súmase á preocupante crise
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ambiental e obriga a acelerar moitas mudanzas, tanto no ámbito das reformas sectoriais
como no eido das mudanzas estruturais.
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Polo anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral
na Comisión 2ª:
1. Considera necesario o goberno galego elaborar e aprobar unha nova
Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050, á luz da Lei Europea do Clima
e do mandato do Parlamento europeo?
2. Cre o goberno galego que tanto a elaboración como a aprobación e execución
desta Estratexia debe comprometer a todos os ámbitos institucionais e a unha ampla
representación da sociedade galega?
3. Considera o goberno galego que a pandemia da COVID debería acelerar
moitos cambios estruturais e reformas relacionadas co clima, coa economía e a enerxía?
4. Comparte o goberno galego a necesidade de crear un organismo independente
encargado de avaliar os avances da Estratexia e de velar polo cumprimento dos
obxectivos e prazos para a redución das emisións?
5. Cre a Xunta que se debería modificar a estrutura do goberno para que a loita
contra a crise ambiental e a emerxencia climática teña un maior rango institucional e
capacidade de impulsar e coordinar as políticas do goberno nesta materia?
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Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Alexandra Fernández Gómez na data 17/01/2022 12:55:15

Paulo Ríos Santomé na data 17/01/2022 12:55:19

CSV: BOPGDSPG-24j6YjPjU-7
REXISTRO-xIcgPKHSt-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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Á Mesa do Parlamento
Juan Carlos Francisco Rivera, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Patricia
Otero Rodríguez e Luís Manuel Álvarez Martínez, deputadas e deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 2.ª, Ordenación
Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos.
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, os deputados e as deputadas que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Comisión:
Vai o goberno da Xunta de Galicia modificar os horarios de conexión por autobús
Verín - A Gudiña - Verín, para harmonizalos e concilialos cos xa establecidos para
a chegada e saída dos trens de Alta Velocidade 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
Luís Manuel Álvarez Martínez
Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Juan Carlos Francisco Rivera na data 17/01/2022 10:18:43
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 17/01/2022 10:18:52

CSV: BOPGDSPG-24j6YjPjU-7
REXISTRO-cYT17JkUO-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Patricia Otero Rodríguez na data 17/01/2022 10:19:04
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 17/01/2022 10:19:18
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Rodríguez Dacosta, Marina Ortega Otero e Julio Torrado Quintela,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
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.
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.
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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
marco de creación de emprego que atalle os dous principais males do noso
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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.
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Aposta o Goberno galego por refrendar a reforma laboral pactada polo
Goberno do Estado cos axentes sociais?
2. Entende o Goberno galego necesaria a reforma laboral, en relación coa
limitación da contratación temporal, dado o alto índice de precariedade que
caracteriza o mercado laboral galego?
3. Refrenda o acordo alcanzado, a aposta pola ultraactividade indefinida e a
formación dos traballadores e traballadoras como forma de crear un marco
laboral adaptado ás necesidades do século XXI?
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4. Defende o Goberno galego 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

Asinado dixitalmente por:
María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 17/01/2022 11:00:48
Marina Ortega Otero na data 17/01/2022 11:00:56
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Julio Torrado Quintela na data 17/01/2022 11:01:07
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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
Luis Bará Torres, Paulo Ríos Santomé e Alexandra Fernández Gómez,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. Galiza sitúase na cola do estado e de Europa en materia de espazos naturais
protexidos. Temos poucos parques naturais e de pequenas dimensións e somos a
comunidade do Estado con menos porcentaxe de superficie protexida pola Rede Natura.
Nos últimos quince anos non se ampliou a Rede Natura nin se crearon novos parques.
2. A Xunta aprobou en 2014 o Plan Director da Rede Natura, mais a UE
reclamou Plans específicos de conservación individualizados para cada un dos espazos
protexidos:
“As medidas de conservación recollidas no Plan son demasiado vagas e
indeterminadas e non ofrecen polo tanto suficiente claridade para a súa aplicación. En
consecuencia, non pode considerarse que o Plan Director da rede Natura 2000 en
Galicia sexa unha ferramenta suficiente na que se determinen todas as medidas de
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conservación necesarias para os 55 LIC atlánticos da rede situados na rexión”.
3. Por outra parte, dos seis parques naturais que xestiona a Xunta de Galicia, só
tres teñen aprobado o correspondente Plan Reitor de Uso e Xestión (PRUX) e os tres
son de recente aprobación, nalgún caso máis de 20 anos desde a declaración do parque:
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- Os PRUX dos parques naturais do Invernadorio e da Serra da Enciña da Lastra
aprobáronse en setembro de 2019.
- O PRUX do Parque Natural do Monte Aloia actualizouse en febreiro de 2020.
O parque natural da Baixa Limia-Serra do Xurés, con unha superficie de 20.00o
hectáreas nos concellos de Entrimo, Lobios e Muíños, foi declarado no ano 1993. En
2018 o goberno galego iniciou o proceso para a aprobación do PRUX, aínda non
concluído.
O parque natural do complexo dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán
foi declarado en 1992. Transcorridos 28 anos, aínda está pendente de aprobación o
correspondente PRUX que entre outras cousas debería establecer os límites para o
aproveitamento e uso dos recursos.
O Parque Natural das Fragas do Eume creouse en 1997 mais non foi até o ano
2017 cando se iniciou o proceso para a aprobación do PRUX, que nestes momentos está
paralizado.
4. Ademais do escaso número de espazos naturais e da falta de instrumentos de
planificación de uso e xestión, os parques adoecen dunha moi baixa asignación
orzamentaria e carecen de dirección logo da supresión desta figura por parte da Xunta
de Galiza. A Creación do Fondo de Conservación da Natureza podería ser un
instrumento eficaz para financiar medidas de conservación, protección, ordenación e
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dinamización dos espazos naturais protexidos, para fomentar o desenvolvemento
sustentábel das comunidades locais e para fomentar o labor das entidades de custodia do
territorio.
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5. A non aprobación dos PRUX, a falta de investimentos e de dirección inciden
no deterioro e na degradación dos espazos naturais: os lumes, a perda de biodiversidade,
a presión dos lobis madeireiros, as especies invasoras son algunhas manifestacións do
mal estado destes espazos. Os recentes lumes no parque da Baixa Limia-Xurés, que
arrasaron 3.000 hectáreas, son a manifestación dun fracaso colectivo e da falta dun
proxecto viábel de protección e desenvolvemento integral de territorios de grande valor
ecolóxico, social e cultural.
6. A pandemia da COVID 19 puxo de manifesto a importancia da biodiversidade
para garantir a saúde, a seguridade e o benestar colectivo. E tamén puxo o foco nos
graves riscos derivados da destrución da natureza e da alteración dos equilibrios
ecolóxicos.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
2ª:
1. Que previsións ten o goberno galego para a aprobación dos Plans Reitores de
Uso e Xestión dos parques naturais que non contan con este instrumento legal?
2. Que previsións ten o goberno galego en relación coa ampliación da Rede
Natura e coa aprobación de Plans específicos de Conservación para cada un dos espazos
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declarados con esta figura de protección?
3. Considera de interese a Xunta de Galicia a creación do Fondo de
Conservación da Natureza como unha dotación económica plurianual e estábel
destinada a conservar a biodiversidade, fomentar a custodia do territorio e financiar
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programas de loita contra as especies invasoras e plans de conservación de especies
vulnerábeis e de recuperación de especies e hábitats en perigo de desaparición?

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 17/01/2022 12:57:57

Alexandra Fernández Gómez na data 17/01/2022 12:58:02
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Paulo Ríos Santomé na data 17/01/2022 12:58:10
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Rodríguez Dacosta, Noelia Otero Lago, Matilde Begoña Rodríguez
Rumbo, Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputadas e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política
Social e Emprego.
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.
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.
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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
refire, que pretende facilitar mediante ese primeiro contrato de traballo, a
adquisición de competencias soft, así como habilidades sociais e profesionais.
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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.
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.
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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
la respectiva comunidad autónoma, así como las corporaciones locales o
entidades dependientes o vinculadas a una administración local de su ámbito
territorial.”
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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, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Que valoración fai o Goberno galego de que non se inclúa na Orde do 29
de decembro de 2021 da Consellería de Emprego e Igualdade como
entidades beneficiarias do programa de primeira experiencia laboral para
mozas e mozos as corporacións locais de Galicia e as entidades
dependentes ou vinculadas a elas?
2. Cales son as razóns desta exclusión?
3. Que medidas correctoras van aplicar con respecto a esta discriminación
cara ós concellos de Galicia e as entidades dependentes dos mesmos?

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
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Asinado dixitalmente por:
María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 17/01/2022 10:06:16
Noelia Otero Lago na data 17/01/2022 10:06:24
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 17/01/2022 10:06:34
Julio Torrado Quintela na data 17/01/2022 10:06:47
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Marina Ortega Otero na data 17/01/2022 10:06:56
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, 63. Tel. 0034 981 551 545
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Plan Hidrolóxico da Demarcación Hidrográfica Galicia Costa 2015-2021, foi
aprobado por RD 11/2016 do 8 de xaneiro. Este Plan prevé unha ampla relación de
investimentos así como outras actuacións de planificación e xestión dos ríos e das augas
costeiras de competencia autonómica. Cando xa se consumiu a maior parte do período
de execución do Plan, sería oportuno avaliar as actuacións realizadas e as que están
pendentes e que poden ser relevantes para a mellora da situación das augas fluviais, das
rías e da costa galega.
Ao mesmo tempo, cumpre establecer os obxectivos e prioridades do seguinte
Plan Hidrolóxico e que estas sexan coñecidas polo parlamento. A este respecto, sería de
especial interese a realización dunha auditoría sobre a situación e deficiencias das
EDAR que xestiona directamente Augas de Galiza, que complemente a que xa se fixo
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para as EDAR de xestión municipal.
Por outra parte, o Plan Hidrolóxico actualmente en vigor prevé a elaboración
dos Plans Galegos de Abastecemento e Saneamento, que segundo a información
dispoñíbel aínda non están redactados e aprobados.
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Por último, os diversos problemas que sofren as rías galegas por contaminación,
recheos, efectos dos encoros, perda de biodiversidade e alteración dos equilibrios
ecolóxicos, efectos do cambio climático, perda de produtividade… fan necesario un
estudo multidisciplinar que analice a situación actual e faga propostas de mellora en
distintos ámbitos. Galiza conta con especialidades universitarias e centros punteiros de
investigación que poderían realizar un estudo destas características.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
2ª:
1. Que actuacións previstas no Plan Hidrolóxico Galicia Costa 2015-2021 están
pendentes de executar?
2. Que previsión manexa o goberno galego para a elaboración e aprobación dos
Plans Galegos de Saneamento e Abastecemento?
3. Ten previsto o goberno galego encargar unha auditoría sobre a situación,
funcionamento e deficiencias das EDAR que xestiona a Xunta de Galicia a través de
Augas de Galicia?
4. Ten previsto o goberno galego encargar un estudo multidisciplinar ao sistema
universitario galego e aos centros públicos de investigación sobre a situación das rías
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galegas e as propostas para mellorar a calidade das augas, a biodiversidade, os
equilibrios ecolóxicos e a produtividade?

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Luis Bará Torres
Alexandra Fernández Gómez
Paulo Ríos Santomé
Deputada e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Paulo Ríos Santomé na data 17/01/2022 12:59:18

Alexandra Fernández Gómez na data 17/01/2022 12:59:22
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Xosé Luis Bará Torres na data 17/01/2022 12:59:29
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Á Mesa do Parlamento
Juan Carlos Francisco Rivera, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Patricia
Otero Rodríguez e Luís Manuel Álvarez Martínez, deputadas e deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 3.ª, Economía,
Facenda e Orzamentos.
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, os deputados e as deputadas que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Comisión:
Vai o goberno da Xunta de Galicia modificar os horarios de conexión por autobús
Verín - A Gudiña - Verín, para harmonizalos e concilialos cos xa establecidos para
a chegada e saída dos trens de Alta Velocidade 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
Luís Manuel Álvarez Martínez
Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Juan Carlos Francisco Rivera na data 17/01/2022 10:19:40
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 17/01/2022 10:19:49
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Patricia Otero Rodríguez na data 17/01/2022 10:20:00
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 17/01/2022 10:20:13
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, 63. Tel. 0034 981 551 545
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Plan Hidrolóxico da Demarcación Hidrográfica Galicia Costa 2015-2021, foi
aprobado por RD 11/2016 do 8 de xaneiro. Este Plan prevé unha ampla relación de
investimentos así como outras actuacións de planificación e xestión dos ríos e das augas
costeiras de competencia autonómica. Cando xa se consumiu a maior parte do período
de execución do Plan, sería oportuno avaliar as actuacións realizadas e as que están
pendentes e que poden ser relevantes para a mellora da situación das augas fluviais, das
rías e da costa galega.
Ao mesmo tempo, cumpre establecer os obxectivos e prioridades do seguinte
Plan Hidrolóxico e que estas sexan coñecidas polo parlamento. A este respecto, sería de
especial interese a realización dunha auditoría sobre a situación e deficiencias das
EDAR que xestiona directamente Augas de Galiza, que complemente a que xa se fixo
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para as EDAR de xestión municipal.
Por outra parte, o Plan Hidrolóxico actualmente en vigor prevé a elaboración
dos Plans Galegos de Abastecemento e Saneamento, que segundo a información
dispoñíbel aínda non están redactados e aprobados.
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Por último, os diversos problemas que sofren as rías galegas por contaminación,
recheos, efectos dos encoros, perda de biodiversidade e alteración dos equilibrios
ecolóxicos, efectos do cambio climático, perda de produtividade… fan necesario un
estudo multidisciplinar que analice a situación actual e faga propostas de mellora en
distintos ámbitos. Galiza conta con especialidades universitarias e centros punteiros de
investigación que poderían realizar un estudo destas características.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
2ª:
1. Que actuacións previstas no Plan Hidrolóxico Galicia Costa 2015-2021 están
pendentes de executar?
2. Que previsión manexa o goberno galego para a elaboración e aprobación dos
Plans Galegos de Saneamento e Abastecemento?
3. Ten previsto o goberno galego encargar unha auditoría sobre a situación,
funcionamento e deficiencias das EDAR que xestiona a Xunta de Galicia a través de
Augas de Galicia?
4. Ten previsto o goberno galego encargar un estudo multidisciplinar ao sistema
universitario galego e aos centros públicos de investigación sobre a situación das rías
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galegas e as propostas para mellorar a calidade das augas, a biodiversidade, os
equilibrios ecolóxicos e a produtividade?

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Luis Bará Torres
Alexandra Fernández Gómez
Paulo Ríos Santomé
Deputada e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Paulo Ríos Santomé na data 17/01/2022 12:59:18

Alexandra Fernández Gómez na data 17/01/2022 12:59:22
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Xosé Luis Bará Torres na data 17/01/2022 12:59:29
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Paulo Ríos Santomé e Alexandra Fernández Gómez,
deputado e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. O DOG do 2 de xaneiro de 2012 publicou o anuncio da Dirección Xeral de
Conservación da Natureza polo que se acorda someter a información pública a proposta
de ampliación da Rede Natura 2000 Galicia. Este documento di literalmente o seguinte:
A rede Natura 2000 en Galiza atópase actualmente composta por 16 zonas de
especial protección para as aves (ZEPA) que representan unha superficie de máis de
101.000 ha (medios mariños e terrestres) e 59 lugares de importancia comunitaria (LIC)
que abranguen unha superficie de máis de 374.500 ha (medios mariños e terrestres). De
acordo coa clasificación en ecorrexións da Comisión Europea, 55 LIC adscríbense á
rexión bioxeográfica atlántica e 10 á mediterránea, e seis destes espazos superficies
posúen en ambas as rexións. No seu conxunto, a rede Natura 2000 ocupa unha
superficie de 389.737 ha (medios mariños e terrestres).
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A actual lista de lugares de importancia comunitaria (LIC) en Galicia foi
considerada como insuficiente por parte da Comisión Europea, polo que é preciso
completar a aplicación en Galicia da Directiva 92/43/CEE, do 21 de maio de 1992,
relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres, coa aprobación

1

102041

OFICINA PARLAMENTAR

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

dunha nova proposta de LIC. Así, a Comisión Europea, nas súas decisións polas que se
aproban as primeiras listas de lugares de importancia comunitaria (rexión bioxeográfica
atlántica, Decisión 2004/813/CEE, Diario Oficial de la Unión Europea, 29.12.2004, e
rexión bioxeográfica mediterránea, Decisión 2006/613/CE, Diario Oficial de la Unión
Europea, 21.9.2006), estableceu para cada unha das rexións bioxeográficas e para cada
estado membro as necesidades de mellora na contribución á rede Natura 2000 que se
debían considerar nas futuras ampliacións, corrixindo as insuficiencias detectadas ou
mellorando a información.
Transcorrido un amplo período desde a publicación pola Comisión das dúas
decisións, é urxente iniciar os trámites para completar a rede Natura 2000 galega, e dar
así cumprimento ao mandado da Comisión.
Un mes máis tarde publicouse un novo anuncio no DOG, ampliando o prazo de
información pública:
“Desde a data da publicación do anuncio no DOG recibíronse un importante
número de consultas de particulares, concellos e interesados diversos xunto coa
solicitude de ampliación do prazo establecido para a participación por consideralo
insuficiente para valorar adecuadamente a proposta. Conforme o establecido no artigo
16.1.a) da Lei 27/2006, do 18 de xullo, pola que se regulan os dereitos de acceso á
información, de participación pública e de acceso á xustiza en materia de ambiente,
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ACORDO: Ampliar o período de participación do público á proposta de
ampliación da rede Natura 2000 de Galicia que se abriu mediante o Anuncio do 2 de
xaneiro. O dito período de participación amplíase nun prazo dun mes, contado desde a
publicación desta resolución, coa finalidade de que todos aqueles interesados que se
consideren directamente afectados, poidan remitir observacións e opinións mediante
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escrito, dirixido á Dirección Xeral de Conservación da Natureza da Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, San Lázaro, s/n, 15781 Santiago de
Compostela,

ou

ao

enderezo

de

correo

electrónico

ampliacionnatura2000.cmr.santiago@xunta.es
Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2012.
Malia a urxencia da que se fala neste trámite de información pública da proposta
de ampliación, pasaron máis de sete anos e a Xunta de Galiza aínda non deu
cumprimento ao mandato da Comisión Europea.
2. No ano 2014, a Xunta de Galicia aprobou o Plan Director da Rede Natura
2000. Este Plan foi obxecto en 2015 dun informe moi crítico por parte da Comisión
Europea, tanto no referente a ZEC da rexión bioxeográfica Atlántica como da
Mediterránea. O informe sinala, entre outras deficiencias, as seguintes:
“As medidas de conservación recollidas no Plan son demasiado vagas e
indeterminadas e non ofrecen polo tanto suficiente claridade para a súa aplicación. En
consecuencia, non pode considerarse que o Plan Director da rede Natura 2000 en
Galicia sexa unha ferramenta suficiente na que se determinen todas as medidas de
conservación necesarias para os 55 LIC atlánticos da rede situados na rexión”.
3. No mes de xullo de 2017, a daquela conselleira de Medio Ambiente anunciou
que a Xunta de Galicia estudiaba ampliar a Rede Natura 2000 por considerar que supón
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unha oportunidade de desenvolvemento sostíbel para os concellos. Anteriormente, no
mes de xuño, aprobouse na Comisión 2ª unha proposición non de lei do PP na que se
instaba ao goberno galego a “iniciar os traballos de estudo e documentación para
ampliar a Rede Natura 2000”.
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Semella unha burla que a Xunta fale en 2017 de ampliar a Rede Natura cando
este trámite xa foi iniciado e sometido ao trámite de información pública no ano 2012.
A realidade é que pasaron máis de 8 anos desde a tramitación desta ampliación urxida
pola CE (e 12 anos desde a proposta de 2008, máis ambiciosa) e Galiza está á cola do
Estado en superficie de territorio protexido por Rede Natura.
4. Nos últimos tempos, a crise provocada pola pandemia da COVID 19 puxo de
relevo a importancia de preservar a biodiversidade e de conservar o protexer os espazos
naturais, polo que se fai máis necesario e urxente reactivar a ampliación da Rede Natura
e a elaboración e aprobación dos plans de xestión específicos para cada un destes
espazos, tal como reclamou a UE.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
2ª:
1. Por que razón a Xunta de Galiza incumpre o mandado da Comisión Europea a
respecto da ampliación da Rede Natura?
2. Por que a Xunta de Galiza paralizou a ampliación da Rede Natura sometida a
información pública no ano 2012?
3. Que previsións ten a Xunta de Galiza a respecto da ampliación da Rede
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Natura na presente lexislatura?
4. Ten coñecemento o goberno galego do deterioro irreversíbel que sufriron
moitos deses espazos?
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5. En cantos dos espazos incluídos na proposta de ampliación se desenvolveron
ou están previstos proxectos mineiros, hidroeléctricos, eólicos e de plantacións forestais
de piñeiros e eucaliptos?
6. Ten previsto o goberno galego revisar o Plan Director da Rede Natura e
aprobar Plans de xestión específicos para cada un dos lugares, tal como reclamou a
Comisión Europea?

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Paulo Ríos Santomé na data 17/01/2022 13:14:49

Alexandra Fernández Gómez na data 17/01/2022 13:14:53

Xosé Luis Bará Torres na data 17/01/2022 13:15:00
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Paulo Ríos Santomé e Alexandra Fernández Gómez,
deputado e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. O DOG do 2 de xaneiro de 2012 publicou o anuncio da Dirección Xeral de
Conservación da Natureza polo que se acorda someter a información pública a proposta
de ampliación da Rede Natura 2000 Galicia. Este documento di literalmente o seguinte:
A rede Natura 2000 en Galiza atópase actualmente composta por 16 zonas de
especial protección para as aves (ZEPA) que representan unha superficie de máis de
101.000 ha (medios mariños e terrestres) e 59 lugares de importancia comunitaria (LIC)
que abranguen unha superficie de máis de 374.500 ha (medios mariños e terrestres). De
acordo coa clasificación en ecorrexións da Comisión Europea, 55 LIC adscríbense á
rexión bioxeográfica atlántica e 10 á mediterránea, e seis destes espazos superficies
posúen en ambas as rexións. No seu conxunto, a rede Natura 2000 ocupa unha
superficie de 389.737 ha (medios mariños e terrestres).
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A actual lista de lugares de importancia comunitaria (LIC) en Galicia foi
considerada como insuficiente por parte da Comisión Europea, polo que é preciso
completar a aplicación en Galicia da Directiva 92/43/CEE, do 21 de maio de 1992,
relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres, coa aprobación
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dunha nova proposta de LIC. Así, a Comisión Europea, nas súas decisións polas que se
aproban as primeiras listas de lugares de importancia comunitaria (rexión bioxeográfica
atlántica, Decisión 2004/813/CEE, Diario Oficial de la Unión Europea, 29.12.2004, e
rexión bioxeográfica mediterránea, Decisión 2006/613/CE, Diario Oficial de la Unión
Europea, 21.9.2006), estableceu para cada unha das rexións bioxeográficas e para cada
estado membro as necesidades de mellora na contribución á rede Natura 2000 que se
debían considerar nas futuras ampliacións, corrixindo as insuficiencias detectadas ou
mellorando a información.
Transcorrido un amplo período desde a publicación pola Comisión das dúas
decisións, é urxente iniciar os trámites para completar a rede Natura 2000 galega, e dar
así cumprimento ao mandado da Comisión.
Un mes máis tarde publicouse un novo anuncio no DOG, ampliando o prazo de
información pública:
“Desde a data da publicación do anuncio no DOG recibíronse un importante
número de consultas de particulares, concellos e interesados diversos xunto coa
solicitude de ampliación do prazo establecido para a participación por consideralo
insuficiente para valorar adecuadamente a proposta. Conforme o establecido no artigo
16.1.a) da Lei 27/2006, do 18 de xullo, pola que se regulan os dereitos de acceso á
información, de participación pública e de acceso á xustiza en materia de ambiente,
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ACORDO: Ampliar o período de participación do público á proposta de
ampliación da rede Natura 2000 de Galicia que se abriu mediante o Anuncio do 2 de
xaneiro. O dito período de participación amplíase nun prazo dun mes, contado desde a
publicación desta resolución, coa finalidade de que todos aqueles interesados que se
consideren directamente afectados, poidan remitir observacións e opinións mediante
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escrito, dirixido á Dirección Xeral de Conservación da Natureza da Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, San Lázaro, s/n, 15781 Santiago de
Compostela,

ou

ao

enderezo

de

correo

electrónico

ampliacionnatura2000.cmr.santiago@xunta.es
Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2012.
Malia a urxencia da que se fala neste trámite de información pública da proposta
de ampliación, pasaron máis de sete anos e a Xunta de Galiza aínda non deu
cumprimento ao mandato da Comisión Europea.
2. No ano 2014, a Xunta de Galicia aprobou o Plan Director da Rede Natura
2000. Este Plan foi obxecto en 2015 dun informe moi crítico por parte da Comisión
Europea, tanto no referente a ZEC da rexión bioxeográfica Atlántica como da
Mediterránea. O informe sinala, entre outras deficiencias, as seguintes:
“As medidas de conservación recollidas no Plan son demasiado vagas e
indeterminadas e non ofrecen polo tanto suficiente claridade para a súa aplicación. En
consecuencia, non pode considerarse que o Plan Director da rede Natura 2000 en
Galicia sexa unha ferramenta suficiente na que se determinen todas as medidas de
conservación necesarias para os 55 LIC atlánticos da rede situados na rexión”.
3. No mes de xullo de 2017, a daquela conselleira de Medio Ambiente anunciou
que a Xunta de Galicia estudiaba ampliar a Rede Natura 2000 por considerar que supón
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unha oportunidade de desenvolvemento sostíbel para os concellos. Anteriormente, no
mes de xuño, aprobouse na Comisión 2ª unha proposición non de lei do PP na que se
instaba ao goberno galego a “iniciar os traballos de estudo e documentación para
ampliar a Rede Natura 2000”.
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Semella unha burla que a Xunta fale en 2017 de ampliar a Rede Natura cando
este trámite xa foi iniciado e sometido ao trámite de información pública no ano 2012.
A realidade é que pasaron máis de 8 anos desde a tramitación desta ampliación urxida
pola CE (e 12 anos desde a proposta de 2008, máis ambiciosa) e Galiza está á cola do
Estado en superficie de territorio protexido por Rede Natura.
4. Nos últimos tempos, a crise provocada pola pandemia da COVID 19 puxo de
relevo a importancia de preservar a biodiversidade e de conservar o protexer os espazos
naturais, polo que se fai máis necesario e urxente reactivar a ampliación da Rede Natura
e a elaboración e aprobación dos plans de xestión específicos para cada un destes
espazos, tal como reclamou a UE.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
2ª:
1. Por que razón a Xunta de Galiza incumpre o mandado da Comisión Europea a
respecto da ampliación da Rede Natura?
2. Por que a Xunta de Galiza paralizou a ampliación da Rede Natura sometida a
información pública no ano 2012?
3. Que previsións ten a Xunta de Galiza a respecto da ampliación da Rede
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Natura na presente lexislatura?
4. Ten coñecemento o goberno galego do deterioro irreversíbel que sufriron
moitos deses espazos?
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5. En cantos dos espazos incluídos na proposta de ampliación se desenvolveron
ou están previstos proxectos mineiros, hidroeléctricos, eólicos e de plantacións forestais
de piñeiros e eucaliptos?
6. Ten previsto o goberno galego revisar o Plan Director da Rede Natura e
aprobar Plans de xestión específicos para cada un dos lugares, tal como reclamou a
Comisión Europea?

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Alexandra Fernández Gómez na data 17/01/2022 13:14:53

Xosé Luis Bará Torres na data 17/01/2022 13:15:00
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres e Paulo Ríos Santomé e Alexandra Fernández Gómez,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Numerosas entidades sociais (organizacións de defensa do territorio, colectivos
veciñais, comunidades de montes) presentaron alegacións e escritos de rexeitamento da
tramitación do proxecto mineiro de litio denominado Alberta I, que afectaría a
parroquias dos concellos de Avión, Beariz, Forcarei, Cerdedo-Cotabade e A Lama. En
realidade, trátase dunha primeira fase dun proxecto máis amplo, que tería unha grave
incidencia en zonas habitadas e produtivas do interior das provincias de Pontevedra e
Ourense, en espazos de grande interese paisaxísticos e ambiental como as serras do
Cando e do Suído, e nas bacías dos ríos que nacen nelas como son o Oitavén e o
Verdugo.
A empresa promotora do proxecto solicitou o pase do permiso de investigación
do proxecto Alberta I a permiso de explotación nunha zona denominada “Coto Tocayo”,
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situado nos lugares de Doade (Beariz) e Acevedo e Rubillón (Avión). En realidade, o
ámbito do proxecto Alberta I abranxe 123 cuadrículas mineiras nunha zona dividida en
seis áreas que reciben os nomes de “Presqueiras” “Correa”, “Coto Tocayo”, “Acevedo”,
“Rubillón” e “Taboazas”. E contempla a explotación sucesiva de diversas minas dentro
da superficie afectada.
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Nas alegacións presentadas por organizacións veciñais, de defensa do territorio e
ecoloxistas fan constar unha serie de irregularidades na tramitación do proxecto por
parte da administración autonómica.
- Omisión do procedemento de Avaliación de Impacto Ambiental
Segundo o escrito presentado polo Sindicato Labrego Galego, “o proxecto
inicial está fragmentado de maneira fraudulenta para evitar a avaliación de impacto
ambiental” que é perceptivo segundo a lexislación sectorial. A este respecto cómpre ter
en conta o previsto no Anexo 1 da Lei 21/2013 de avaliación ambiental que determina
os Proxectos sometidos a avaliación ambiental ordinaria regulada no Título II, Capítulo
II, sección 1ª:
b) Minaría subterránea nas explotacións nas que se dea algunha das
circunstancias seguintes:
- Que a súa paraxénese poida, por oxidación, hidratación ou disolución producir
augas acedas ou alcalinas que dean lugar a cambios no pH ou liberen ións metálicos ou
non metálicos que supoñan unha alteración do medio natural.
- Que exploten minerais radiactivos.
- Aquelas cuxos minados se atopen a menos de 1 km (medido en plano) de
distancias de núcleos de poboación, que poidan inducir riscos por subsidencia.
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En relación co expediente iniciado en 2013 pola Xefa do Servizo de Enerxía e
Minas de Ourense, no que solicita ao departamento de Avaliación Ambiental que
determine o alcance ambiental do proxecto de pase a concesión de explotación, o
Instituto Geológico y Miero de España (IGME) emitiu un informe que alerta sobre a
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posibilidade de formación de augas ácidas de mina e ao risco de subsidencia pola
proximidade a núcleos habitados. Asemade, indicaba a necesidade de someter o
proxecto ao trámite de avaliación de impacto ambiental, que debería incluír un Plan de
seguimento e vixilancia. Chama poderosamente a atención que no procedemento aberto
en setembro de 2018, no que se solicitou informes de diferentes órganos sectoriais, non
se incluíse o IGME, toda vez que o seu informe é preceptivo segundo a lexislación de
aplicación.
Con respecto ao proxecto inicial, logo modificado parcialmente, presentouse en
2014 un informe da Sociedade Galega de Historia Natural no que se indicaba que “as
formacións xeolóxicas que conteñen tantalita poden presentar asociados minerais que
conteñen torio e outeos elementos radioactivos”, polo que solicitaba que “o estudo de
impacto ambiental avalíe con detalle e rigor a presenza de torio e outros elementos
radiactivos asociados aos minerais (tantalita e casiterita) que se pretenden explotar e, no
caso de que estean presentes no xacemento, explicite as medidas previstas para evitar
afeccións negativas sobre a saúde humana e dos ecosistemas”.
A mesma entidade promotora do proxecto recoñece na documentación
presentada que “a explotación mineira está a unha distancia en plano inferior a 1 km do
núcleo urbano máis próximo” e a pesar diso a Memoria da solicitude de concesión de
explotación, datada en xuño de 2018, establece categoricamente que “o proxecto de
aproveitamento Coto Tocayo non está incluído en ningún dos supostos nos que a
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lexislación vixente prevé que ha de realizarse unha avaliación de impacto ambiental”.
A pesar das obrigas legais e dos informes citados, chama a atención que o Xefe
de Sección de Avaliación Ambiental da Dirección Xeral de Avaliación Ambiental e
Cambio Climático da Xunta conclúa que “non resulta necesaria a tramitación dunha
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declaración de impacto ambiental”, o que curiosamente vén coincidir cos intereses e os
argumentos da empresa promotora.
Posteriormente, a Confederación Hidrográfica Miño Sil emitiu con data
27.11.2019 un informe desfavorábel ao proxecto presentado, no que se indica que
“todas as augas residuais xeradas dentro do perímetro de explotación, incluídas as augas
de escorrentía provenientes do vertedoiro e das instalacións auxiliares, provisións de
materiais, zonas de lavado, pistas e as provenientes das bocaminas deberán ser
depuradas, de forma que as verteduras realizadas non supoñan o incumprimento das
normas de calidade establecidas na normativa vixente”.
- Fraccionamento de proxectos
Tal como ditaminou o Tribunal de Xustiza da UE, “a Directiva 85/337 non pode
eludirse mediante o fraccionamento dun proxecto, de maneira que a non consideración
do efecto acumulativo de varios proxectos non debe ter como consecuencia práctica que
sexan eximidos na súa totalidade á obriga de avaliación cando, considerados
conxuntamente poidan ter efectos significativos no ambiente”.
A mesma lei 21/2013 de avaliación ambiental define o “Fraccionamento de
proxectos” como un “Mecanismo artificioso de división dun proxecto co obxectivo de
evitar a avaliación de impacto ambiental ordinaria no caso de que a suma das
magnitudes supere os umbrais establecidos no Anexo I”.
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Estamos pois diante dun posíbel fraude de lei consistente no fraccionamento
artificioso dun proxecto mineiro que ten impactos ambientais moito máis extensos e de
carácter acumulativo.
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Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª:
Considera a Xunta de Galiza que o proxecto mineiro denominado Alberta I debe
someterse a avaliación de impacto ambiental ordinaria?
Cre o goberno galego que se dan os supostos previstos na lei de avaliación
ambiental para esixir a avaliación de impacto ambiental ordinaria?
Considera o goberno galego que estamos diante dunha posíbel fraude de lei por
fraccionamento de proxectos?
Por que non se solicitaron todos os informes preceptivos previstos na lexislación
sectorial?
Que opinión lle merecen as advertencias de ilegalidade que se lle fixeron nas
alegacións presentadas?
Ten previsto o goberno galego abrir un proceso de diálogo coas entidades
afectadas e coa veciñanza da zona en relación cos riscos derivados deste tipo de
explotacións mineiras?
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Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Paulo Ríos Santomé na data 17/01/2022 13:19:29

Alexandra Fernández Gómez na data 17/01/2022 13:19:33
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Xosé Luis Bará Torres na data 17/01/2022 13:19:40
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Alexandra Fernández Gómez e Paulo Ríos Santomé,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A recollida, xestión e tratamento dos residuos sólidos urbanos é unha materia
central para construír sociedades máis sustentábeis e loitar eficazmente contra a
emerxencia climática. No noso contexto existe normativa de ámbito europeo, estatal e
galego que establece o marco para a xestión destes residuos e fixa a planificación con
medidas e obxectivos temporais concretos para cada tipo de residuo. Trátase da
Directiva Marco de Residuos de 2008, da Directiva Europea de Residuos (actualización
de 2015 e seguintes, paquete de medidas de Economía Circular), da Lei 22/2011 de
residuos e solos contaminados, o Plan Estatal Marco de Xestión de Residuos 2016-2022
(PEMAR) e o Plan de Xestión de Residuos Sólidos Urbanos de Galicia (PXRSUG) na
súa versión inicial e na actualización de 2016.
A realidade é que se trata dunha normativa cambiante, en constante evolución na
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dirección de establecer obxectivos máis esixentes, especialmente no que ten a ver coa
fracción maioritaria dos RSU, os residuos orgánicos ou biorresiduos, que supoñen
aproximadamente o 50%.
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O artigo 24 da lei 22/2011 de residuos e solos contaminados establece que os
plans autonómicos deben incluír medidas para a recollida separada dos biorresiduos e o
seu tratamento posterior, a compostaxe doméstica e o uso de compost producido a partir
de biorresiduos. Na actualidade está en tramitación unha revisión deste artigo, que no
borrador establece o seguinte:
-Obriga da recollida separada dos biorresiduos para destinalos á compostaxe ou
á dixestión anaerobia.
-Garantir que o tratamento de biorresiduos recollidos separadamente se realice
através de compostaxe doméstica ou comunitaria, ou en instalacións específicas.
Pola súa parte o PEMAR establece que as comunidades autónomas deberán
revisar os seus plans para adaptar a súa estrutura, obxectivos e período de vixencia e
avaliación, así como especificar como se enfoca a xestión dos biorresiduos neses plans
conforme o establecido no PEMAR. O obxectivo é que antes de 2020 a cantidade de
residuos domésticos e comerciais destinados á preparación para a reutilización e o
reciclado (papel, vidro, metais, plástico, biorresiduos e outras fraccións reciclabeis
deberá alcanzar como mínimo en conxunto o 50% ao peso.
A Xunta de Galiza revisou en 2016 o PXRSU para adaptalo ao PEMAR e nesta
revisión fíxanse os seguintes obxectivos a respecto da compostaxe:
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-Tratamento de 245.000 tn de biorresiduos para compostaxe
-Ademais das plantas xa existentes (Nostián, Lousame e O Morrazo),
construción dunha nova planta de Cerceda e 10 plantas de ámbito local/comarcal.
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-Creación doutras infraestruturas: microplantas, autocompostaxe e compostaxe
comunitaria.
Ademais de cumprir estritamente a xerarquía de residuos, a compostaxe dos
biorresiduos axústase aos principios de autosuficiencia e proximidade, ademais da
corresponsabilidade, que deben orientar unha xestión sustentábel dos RSU. E fica claro
que non se poden cumprir os obxectivos marcados na normativa europea e estatal se non
se potencia o tratamento dos biorresiduos para a compostaxe.
Neste sentido, por parte do goberno do Estado impulsáronse experiencias piloto
de fomento da compostaxe que inclúen a xestión mediante instalacións comunitarias,
ademais da compostaxe doméstica. Tamén a Deputación de Pontevedra promove o Plan
Revitaliza, que contempla a compostaxe doméstica, comunitaria e en planta. E a propia
Xunta de Galiza no PXRSU contempla uns obxectivos de compostaxe que non se están
a cumprir porque na práctica a administración galega vai en dirección contraria cos
macrocontratos para a ampliación da capacidade da planta de SOGAMA.
A compostaxe comunitaria é unha vía imparábel e de futuro, polo que debe ser
promovida polas administracións. E a Xunta de Galiza debe liderar este proceso,
procurando un gran acordo a este respecto coas entidades locais e todos os axentes
sociais. Lamentabelmente, o anteproxecto de lei de residuos actualmente en tramitación
non dá unha resposta acaída para este importante desafío da nosa sociedade. Mais aínda
estamos a tempo de corrixir o rumbo e situarnos á cabeza de Europa con solucións
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avanzadas, eficaces e respectuosas co medio.

3

102059

OFICINA PARLAMENTAR

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

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
2ª:
1.

Como prevé a Xunta de Galiza cumprir o obxectivo de que en 2020 a

cantidade de residuos domésticos e comerciais destinados á preparación para a
reutilización e o reciclado (papel, vidro, metais, plástico, biorresiduos e outras fraccións
reciclabeis) alcance como mínimo en conxunto o 50% ao peso?
2.

Vai promover o goberno galego un gran acordo sobre o tratamento dos

residuos urbanos e nomeadamente para o fomento da compostaxe dos biorresiduos?
3.

Que medidas prevé desenvolver a Xunta de Galiza para o fomento da

compostaxe doméstica e comunitaria?
4.

Comparte o goberno galego a oposición á compostaxe comunitaria por

parte de dirixentes locais do PP?
5.

Como prevé cumprir o obxectivos sobre compostaxe recollidos na

revisión de 2016 do PXRSU de Galicia?
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Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

Asdo.: Luis Bará Torres
Alexandra Fernández Gómez
Paulo Ríos Santomé
Deputada e deputados do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 17/01/2022 13:21:00

Alexandra Fernández Gómez na data 17/01/2022 13:21:04
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Paulo Ríos Santomé na data 17/01/2022 13:21:11
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