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Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

ı 27986 (11/POC-005004)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as liñas de actuación desenvolvidas pola Xunta de Galicia en materia de axenda urbana
102088

ı 27987 (11/POC-005005)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre a modiﬁcación dos criterios polos que se ﬁxa unha renda máxima de alugueiro dentro das
bases reguladoras do Programa de bono social
102091

ı 27988 (11/POC-005006)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e 2 máis
Sobre o impulso dun plan de intervención da vivenda baleira

ı 27989 (11/POC-005007)

102095

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as medidas adoptadas pola Xunta de Galicia para controlar o risco de contaxios nas granxas
de visóns
102099

ı 27990 (11/POC-005008)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 3 máis
Sobre a supresión dos servizos do tren Avant coa desculpa da covid-19

102102

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre a necesidade de reformular o Pacto de vivenda de Galicia 2021-2025

102106
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ı 27995 (11/POC-005010)
ı 27998 (11/POC-005011)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e Bará Torres, Xosé Luís

102064
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Sobre os datos de vivenda pública adxudicada durante o período de vixencia do Plan rehaVita, Plan
galego de rehabilitación 2015-2020
102109

ı 27999 (11/POC-005012)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a demanda dun plan estratéxico para o porto da Coruña

ı 28000 (11/POC-005013)

102114

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para corrixir a situación de colapso do Rexistro
Único de Demandantes de Vivenda
102117

ı 28002 (11/POC-005014)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Lourenzo Sobral, Manuel Antonio
Sobre a ocupación dos terreos da Xunqueira de Alba, no concello de Pontevedra

102121

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Ríos Santomé, Paulo
Sobre a creación dun ente ferroviario galego

102124

ı 28003 (11/POC-005015)
ı 28004 (11/POC-005016)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a área protexida dos Penedos de Pasarela e Traba, entre os concellos de Vimianzo e Laxe
102127

ı 28005 (11/POC-005017)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Fernández Gómez, Alexandra
Sobre as razóns polas que a Xunta de Galicia retirou a iniciativa de ampliación da Rede Natura 2000
iniciada en 2011
102132
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ı 28006 (11/POC-005018)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a postura do Goberno galego respecto da protección dos valores ambientais da serra do
Suído
102135

ı 28007 (11/POC-005019)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre o impacto da construción de 24 parques eólicos na rede hídrica da serra do Suído e no alto
Tea
102143
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ı 28009 (11/POC-005020)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre os estudos da presenza de hábitats e especies de interese comunitario e de interese prioritario na serra do Suído e alto Tea e sobre o seu estado de conservación
102147

ı 28010 (11/POC-005021)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a construción de 20 parques eólicos na serra do Suído e a súa compatibilidade coa declaración desta como área de especial interese paisaxístico
102153

ı 28011 (11/POC-005022)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as condicións da concesión da captación de auga de Ence no río Lérez

ı 28012 (11/POC-005023)

102156

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre os criterios da Consellería de Medio Ambiente para a escolla dos concellos beneﬁciarios dos
convenios de obras en materia de urbanismo
102160

ı 28013 (11/POC-005024)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Lourenzo Sobral, Manuel Antonio
Sobre os altos niveis de contaminación por mercurio detectados na contorna do complexo industrial de Ence e Elnosa en Lourizán
102163

ı 28014 (11/POC-005025)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a actual localización de Ence na ría de Pontevedra

102167

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre o rexeitamento das peaxes nas autovías de titularidade estatal

102171

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre o desenvolvemento da Lei de protección dos ríos galegos

102174
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ı 28015 (11/POC-005026)
ı 28016 (11/POC-005027)
ı 28017 (11/POC-005028)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Fernández Gómez, Alexandra e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para corrixir o impacto acústico do proxecto de urbanización
dos polígonos 1, 2 e 3 do Plan parcial San Paio de Navia, no concello de Vigo
102177

ı 28018 (11/POC-005029)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as razóns polas que a empresa Greenalia tivo acceso á información sobre o contido dos plans
de recuperación e conservación de especies ameazadas que non eran de acceso e coñecemento
público
102182

ı 28019 (11/POC-005030)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e 3 máis
Sobre a orixe e o tratamento das verteduras detectadas na ría de Vigo o pasado 26 de maio
102185

ı 28020 (11/POC-005031)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para garantir a conservación do pazo de Lourizán 102188

ı 28021 (11/POC-005032)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre a elaboración dun plan integral de renovación da rede de saneamento do polígono empresarial de Bergondo
102192

ı 28022 (11/POC-005033)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre a solicitude de instalación da planta de residuos na Obra de Paño, no concello de Bergondo
102196

ı 28023 (11/POC-005034)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 3 máis
Sobre o funcionamento do complexo de Sogama en Cerceda
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ı 28024 (11/POC-005035)

102200

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e 2 máis
Sobre a valoración da Xunta da sentenza que anula a primeira fase da cidade deportiva do
Celta
102204

ı 28025 (11/POC-005036)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 3 máis

102067
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Sobre a construción dunha rotonda na intersección da PO-308 coa rúa do Camiño Real e a Baixada
á Chousa, en Combarro
102209

ı 28026 (11/POC-005037)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a colaboración entre a Xunta e a Mancomunidade Serra da Barbanza para a mellora e o impulso do sistema de xestión de residuos municipais
102213

ı 28037 (11/POC-005038)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Castro García, Daniel e 2 máis
Sobre a creación dun plan industrial para A Mariña

ı 28062 (11/POC-005039)

102218

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a urxencia de reforzar a calidade asistencial sanitaria no Centro Hospitalario Universitario
da Coruña e na atención primaria da comarca da Coruña
102221

ı 28071 (11/POC-005040)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as medidas que pensa tomar a Xunta de Galicia para evitar a deterioración da atención primaria
102226

ı 28073 (11/POC-005041)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Torrado Quintela, Julio
Sobre as previsións do Goberno galego para repoñer os profesionais de atención primaria que ten
asignados o Centro de Saúde de Viveiro
102231

ı 28081 (11/POC-005042)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as axudas ás asociacións profesionais agrarias convocadas para o 2021
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ı 28084 (11/POC-005043)

102233

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración da Xunta de Galicia da execución dos fondos europeos marítimo-pesqueiros
102236

ı 28087 (11/POC-005044)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Carreira Pazos, Iria e 2 máis
Sobre a ausencia de pediatría a tempo completo no Centro de Saúde de Galeras, en Santiago de
Compostela
102238
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ı 28137 (11/POC-005045)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia do informe do Banco de España respecto do empeoramento
das previsións económicas
102241

ı 28140 (11/POC-005046)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 3 máis
Sobre a dotación dunha residencia de maiores de titularidade e xestión públicas no concello de
Narón
102245

ı 28141 (11/POC-005047)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 3 máis
Sobre a introdución de cláusulas de igualdade na normativa galega

ı 28142 (11/POC-005048)

102248

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre a recuperación da ambulancia de apoio a Lalín e a dotación dunha ambulancia medicalizada
102251

ı 28143 (11/POC-005049)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre o número de persoas falecidas en residencias de maiores en Galicia durante a pandemia da
covid-19
102255

ı 28145 (11/POC-005050)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e Fernández Gómez, Alexandra
Sobre o investimento do programa Rexurbe no centro histórico de Betanzos en 2022

102258

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

102261

ı 28147 (11/POC-005051)
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ı 28148 (11/POC-005052)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a situación en que se atopa a Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas e
as persoas cuxa protección ten asumida a Xunta de Galicia a través dela
102264

ı 28149 (11/POC-005053)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

102069
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Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a creación dun centro de día público no concello de Vilalba

ı 28151 (11/POC-005054)

102267

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para rehabilitar o Templo Votivo do Mar, de Panxón
102270

ı 28153 (11/POC-005055)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da restitución das urxencias médicas na Casa do
Mar de Moaña
102272

ı 28154 (11/POC-005056)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre o desenvolvemento normativo dos requirimentos materiais e funcionais de determinados
servizos para persoas dependentes con discapacidade
102275

ı 28155 (11/POC-005057)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre as listaxes de agarda para as valoracións de discapacidade en Galicia

ı 28156 (11/POC-005058)

102279

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 3 máis
Sobre o Bono de alugueiro social nos casos de mulleres en situación de violencia machista
102282

ı 28157 (11/POC-005059)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da atención relixiosa no Servizo Galego de Saúde
102285
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ı 28158 (11/POC-005060)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a listaxe de persoas que integran o Programa de asignación de recursos

ı 28159 (11/POC-005061)

102289

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a ampliación da rede de puntos de encontro familiar e a actualización da normativa que os
regula
102292

102070
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ı 28160 (11/POC-005062)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre o censo único de persoas usuarias de residencias de maiores

102296

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a atención sanitaria en Cerdedo

102299

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre o centro social Alende, en Moraña

102302

ı 28161 (11/POC-005063)
ı 28162 (11/POC-005064)
ı 28163 (11/POC-005065)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 3 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para cubrir de xeito permanente a praza de pediatra dos centros de saúde de Moraña e Cuntis
102305

ı 28164 (11/POC-005066)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Ríos Santomé, Paulo e 2 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para dotar a comarca do Morrazo dun servizo de
emerxencias do 061
102308

ı 28165 (11/POC-005067)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Ríos Santomé, Paulo e 2 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego respecto da situación que vive a mocidade galega
no ámbito laboral
102312

ı 28166 (11/POC-005068)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre as auditorías realizadas pola Xunta de Galicia nas residencias de maiores despois da pandemia
102316
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ı 28167 (11/POC-005069)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre o número de persoas falecidas en residencias de maiores en Galicia

ı 28169 (11/POC-005070)

102319

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

102071
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Sobre a valoración da Xunta de Galicia do empeoramento da capacidade económica dos fogares
galegos
102322

ı 28172 (11/POC-005071)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a primeira convocatoria de axudas para o fomento e a promoción de rodaxes audiovisuais
convocadas en 2021
102326

ı 28175 (11/POC-005072)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre as vulneracións de dereitos laborais e o incumprimento dos pregos de condicións do Centro
de Día Interxeracional da Farixa, en Ourense
102329

ı 28176 (11/POC-005073)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do persoal sanitario e dos servizos que presta o
Centro de Saúde de Ponteareas
102336

ı 28177 (11/POC-005074)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a derivación a outros ambulatorios e a falta de cobertura das baixas de persoal sanitario, en
particular no concello de Boimorto
102340

ı 28178 (11/POC-005075)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Albert, María e 2 máis
Sobre o desprendemento estrutural do centro de saúde de Vilamartín de Valdeorras e o estado
dos centros no distrito sanitario de Valdeorras
102342

ı 28179 (11/POC-005076)
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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Ríos Santomé, Paulo e Prado Cores, María Montserrat
Sobre as medidas que pensa adoptar a Xunta de Galicia para reactivar as terapias destinadas aos
nenos e ás nenas con parálise cerebral do centro San Rafael, de Vigo
102345

ı 28180 (11/POC-005077)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre a atención sanitaria na comarca de Ferrol

ı 28181 (11/POC-005078)

102348

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

102072
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Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre as demoras na derivación de doentes da área sanitaria de Ferrol

102352

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e Rodil Fernández, Olalla
Sobre a vulneración de dereitos fundamentais en residencias de maiores

102356

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Ríos Santomé, Paulo e 2 máis
Sobre as medidas para recuperar o servizo de urxencias na Casa do Mar de Moaña

102360

ı 28182 (11/POC-005079)
ı 28183 (11/POC-005080)
ı 28184 (11/POC-005081)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 3 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para atender as demandas do persoal de Urxencias do Hospital Montecelo e Provincial, en Pontevedra
102364

ı 28185 (11/POC-005082)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Ríos Santomé, Paulo e Prado Cores, María Montserrat
Sobre as previsións do Goberno galego para recuperar un servizo médico de calidade na Casa do
Mar de Moaña
102368

ı 28201 (11/POC-005083)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 3 máis
Sobre a nova interrupción da subministración de auga potable no concello da Merca

ı 28203 (11/POC-005084)

102372

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e 6 máis
Sobre o avance da tramitación do Anteproxecto de lei de mellora da xestión do ciclo integral da auga
102375
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ı 28206 (11/POC-005085)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre a adquisición dunha parcela no concello de Ourense para a construción dun ediﬁcio no que
se uniﬁquen as dependencias da Xunta de Galicia
102377

ı 28213 (11/POC-005086)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno de Galicia respecto do aumento do persoal investigador para o
centro Intecmar
102381
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ı 28218 (11/POC-005087)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego de activar o mecanismo dos xestores de rehabilitación
102383

ı 28221 (11/POC-005088)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e 6 máis
Sobre as medidas que está a adoptar o Goberno galego para paliar os problemas derivados da presenza de arsénico na auga e garantir a calidade do servizo de abastecemento aos veciños de Castrelo de Miño
102385

ı 28225 (11/POC-005089)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Carreira Pazos, Iria e 2 máis
Sobre o conﬂito existente no Servizo de Otorrinolaringoloxía do Complexo Hospitalario Universitario
de Santiago de Compostela
102387

ı 28232 (11/POC-005090)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para apoiar a continuidade dos premios Vicente Risco de
Creación Literaria e Cidade de Ourense de Poesía
102390

ı 28242 (11/POC-005091)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre o investimento da Xunta de Galicia en innovación para pequenas e medianas industrias no
ano 2021
102393

ı 28248 (11/POC-005092)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as medidas desenvolvidas e previstas pola Xunta de Galicia para a oferta da lingua galega no acceso
aos contidos audiovisuais distribuídos por diferentes plataformas dixitais en versión orixinal subtitulada
102396

CSV: BOPGDSPG-NYqCRvK6Y-3
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ı 28250 (11/POC-005093)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a contribución do Goberno galego á dinamización da celebración do Día de Rosalía o 24 de
febreiro
102400

ı 28253 (11/POC-005094)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a demanda de axudas ao mantemento das estruturas no sector das artes escénicas

102404
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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, asignación a comisión e publicación

- 27986 (11/POC-005004)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as liñas de actuación desenvolvidas pola Xunta de Galicia en materia de axenda urbana
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 27987 (11/POC-005005)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre a modiﬁcación dos criterios polos que se ﬁxa unha renda máxima de alugueiro dentro das
bases reguladoras do Programa de bono social
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 27988 (11/POC-005006)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e 2 máis
Sobre o impulso dun plan de intervención da vivenda baleira
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

CSV: BOPGDSPG-NYqCRvK6Y-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 27989 (11/POC-005007)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as medidas adoptadas pola Xunta de Galicia para controlar o risco de contaxios nas granxas
de visóns
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 27990 (11/POC-005008)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 3 máis
Sobre a supresión dos servizos do tren Avant coa desculpa da covid-19
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 27995 (11/POC-005010)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre a necesidade de reformular o Pacto de vivenda de Galicia 2021-2025

Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 27998 (11/POC-005011)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre os datos de vivenda pública adxudicada durante o período de vixencia do Plan rehaVita, Plan
galego de rehabilitación 2015-2020
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 27999 (11/POC-005012)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a demanda dun plan estratéxico para o porto da Coruña
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 28000 (11/POC-005013)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para corrixir a situación de colapso do Rexistro
Único de Demandantes de Vivenda
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 28002 (11/POC-005014)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Lourenzo Sobral, Manuel Antonio
Sobre a ocupación dos terreos da Xunqueira de Alba, no concello de Pontevedra
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 28003 (11/POC-005015)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Ríos Santomé, Paulo
Sobre a creación dun ente ferroviario galego
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

CSV: BOPGDSPG-NYqCRvK6Y-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 28004 (11/POC-005016)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a área protexida dos Penedos de Pasarela e Traba, entre os concellos de Vimianzo e Laxe
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 28005 (11/POC-005017)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Fernández Gómez, Alexandra
Sobre as razóns polas que a Xunta de Galicia retirou a iniciativa de ampliación da Rede Natura 2000
iniciada en 2011
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 28006 (11/POC-005018)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a postura do Goberno galego respecto da protección dos valores ambientais da serra do
Suído
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 28007 (11/POC-005019)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre o impacto da construción de 24 parques eólicos na rede hídrica da serra do Suído e no alto
Tea
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 28009 (11/POC-005020)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre os estudos da presenza de hábitats e especies de interese comunitario e de interese prioritario na serra do Suído e alto Tea e sobre o seu estado de conservación
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 28010 (11/POC-005021)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a construción de 20 parques eólicos na serra do Suído e a súa compatibilidade coa declaración desta como área de especial interese paisaxístico
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 28011 (11/POC-005022)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as condicións da concesión da captación de auga de Ence no río Lérez
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

CSV: BOPGDSPG-NYqCRvK6Y-3
Verificación:
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- 28012 (11/POC-005023)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre os criterios da Consellería de Medio Ambiente para a escolla dos concellos beneﬁciarios dos
convenios de obras en materia de urbanismo
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 28013 (11/POC-005024)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Lourenzo Sobral, Manuel Antonio
Sobre os altos niveis de contaminación por mercurio detectados na contorna do complexo industrial de Ence e Elnosa en Lourizán
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 28014 (11/POC-005025)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a actual localización de Ence na ría de Pontevedra
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 28015 (11/POC-005026)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre o rexeitamento das peaxes nas autovías de titularidade estatal
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 28016 (11/POC-005027)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre o desenvolvemento da Lei de protección dos ríos galegos
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 28017 (11/POC-005028)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para corrixir o impacto acústico do proxecto de urbanización
dos polígonos 1, 2 e 3 do Plan parcial San Paio de Navia, no concello de Vigo
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 28018 (11/POC-005029)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as razóns polas que a empresa Greenalia tivo acceso á información sobre o contido dos plans de
recuperación e conservación de especies ameazadas que non eran de acceso e coñecemento público
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

CSV: BOPGDSPG-NYqCRvK6Y-3
Verificación:
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- 28019 (11/POC-005030)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e 3 máis
Sobre a orixe e o tratamento das verteduras detectadas na ría de Vigo o pasado 26 de maio
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 28020 (11/POC-005031)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para garantir a conservación do pazo de Lourizán
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 28021 (11/POC-005032)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

102078

XI lexislatura. Número 266. 28 de xaneiro de 2022

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

Queixas Zas, Mercedes e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre a elaboración dun plan integral de renovación da rede de saneamento do polígono empresarial de Bergondo
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 28022 (11/POC-005033)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre a solicitude de instalación da planta de residuos na Obra de Paño, no concello de Bergondo
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 28023 (11/POC-005034)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 3 máis
Sobre o funcionamento do complexo de Sogama en Cerceda
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 28024 (11/POC-005035)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e 2 máis
Sobre a valoración da Xunta da sentenza que anula a primeira fase da cidade deportiva do Celta
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 28025 (11/POC-005036)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 3 máis
Sobre a construción dunha rotonda na intersección da PO-308 coa rúa do Camiño Real e a Baixada
á Chousa, en Combarro
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

CSV: BOPGDSPG-NYqCRvK6Y-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 28026 (11/POC-005037)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a colaboración entre a Xunta e a Mancomunidade Serra da Barbanza para a mellora e o impulso do sistema de xestión de residuos municipais
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 28037 (11/POC-005038)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Castro García, Daniel e 2 máis
Sobre a creación dun plan industrial para A Mariña
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 28062 (11/POC-005039)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
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Sobre a urxencia de reforzar a calidade asistencial sanitaria no Centro Hospitalario Universitario
da Coruña e na atención primaria da comarca da Coruña
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 28071 (11/POC-005040)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as medidas que pensa tomar a Xunta de Galicia para evitar a deterioración da atención primaria
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 28073 (11/POC-005041)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Torrado Quintela, Julio
Sobre as previsións do Goberno galego para repoñer os profesionais de atención primaria que ten
asignados o Centro de Saúde de Viveiro
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 28081 (11/POC-005042)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as axudas ás asociacións profesionais agrarias convocadas para o 2021
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 28084 (11/POC-005043)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración da Xunta de Galicia da execución dos fondos europeos marítimo-pesqueiros
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

CSV: BOPGDSPG-NYqCRvK6Y-3
Verificación:
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- 28087 (11/POC-005044)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Carreira Pazos, Iria e 2 máis
Sobre a ausencia de pediatría a tempo completo no Centro de Saúde de Galeras, en Santiago de
Compostela
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 28137 (11/POC-005045)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia do informe do Banco de España respecto do empeoramento
das previsións económicas
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 28140 (11/POC-005046)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Rodil Fernández, Olalla e 3 máis
Sobre a dotación dunha residencia de maiores de titularidade e xestión públicas no concello de
Narón
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 28141 (11/POC-005047)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 3 máis
Sobre a introdución de cláusulas de igualdade na normativa galega
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 28142 (11/POC-005048)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre a recuperación da ambulancia de apoio a Lalín e a dotación dunha ambulancia medicalizada
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 28143 (11/POC-005049)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre o número de persoas falecidas en residencias de maiores en Galicia durante a pandemia da
covid-19
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 28145 (11/POC-005050)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e Fernández Gómez, Alexandra
Sobre o investimento do programa Rexurbe no centro histórico de Betanzos en 2022
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

CSV: BOPGDSPG-NYqCRvK6Y-3
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- 28147 (11/POC-005051)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e Rodil Fernández, Olalla
Sobre a necesidade de dotar o concello da Estrada dun centro de día
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 28148 (11/POC-005052)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a situación en que se atopa a Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas e
as persoas cuxa protección ten asumida a Xunta de Galicia a través dela
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 28149 (11/POC-005053)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
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Sobre a creación dun centro de día público no concello de Vilalba
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 28151 (11/POC-005054)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para rehabilitar o Templo Votivo do Mar, de Panxón
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28153 (11/POC-005055)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da restitución das urxencias médicas na Casa do
Mar de Moaña
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 28154 (11/POC-005056)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre o desenvolvemento normativo dos requirimentos materiais e funcionais de determinados
servizos para persoas dependentes con discapacidade
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 28155 (11/POC-005057)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre as listaxes de agarda para as valoracións de discapacidade en Galicia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

CSV: BOPGDSPG-NYqCRvK6Y-3
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- 28156 (11/POC-005058)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 3 máis
Sobre o Bono de alugueiro social nos casos de mulleres en situación de violencia machista
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 28157 (11/POC-005059)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da atención relixiosa no Servizo Galego de Saúde
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 28158 (11/POC-005060)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a listaxe de persoas que integran o Programa de asignación de recursos
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 28159 (11/POC-005061)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a ampliación da rede de puntos de encontro familiar e a actualización da normativa que os
regula
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 28160 (11/POC-005062)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre o censo único de persoas usuarias de residencias de maiores
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 28161 (11/POC-005063)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a atención sanitaria en Cerdedo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 28162 (11/POC-005064)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre o centro social Alende, en Moraña
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 28163 (11/POC-005065)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 3 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para cubrir de xeito permanente a praza de pediatra dos centros de saúde de Moraña e Cuntis
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 28164 (11/POC-005066)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Ríos Santomé, Paulo e 2 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para dotar a comarca do Morrazo dun servizo de
emerxencias do 061
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 28165 (11/POC-005067)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Ríos Santomé, Paulo e 2 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego respecto da situación que vive a mocidade galega
no ámbito laboral
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 28166 (11/POC-005068)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre as auditorías realizadas pola Xunta de Galicia nas residencias de maiores despois da pandemia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 28167 (11/POC-005069)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre o número de persoas falecidas en residencias de maiores en Galicia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 28169 (11/POC-005070)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia do empeoramento da capacidade económica dos fogares
galegos
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 28172 (11/POC-005071)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a primeira convocatoria de axudas para o fomento e a promoción de rodaxes audiovisuais
convocadas en 2021
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28175 (11/POC-005072)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre as vulneracións de dereitos laborais e o incumprimento dos pregos de condicións do Centro
de Día Interxeracional da Farixa, en Ourense
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 28176 (11/POC-005073)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do persoal sanitario e dos servizos que presta o
Centro de Saúde de Ponteareas
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 28177 (11/POC-005074)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a derivación a outros ambulatorios e a falta de cobertura das baixas de persoal sanitario, en
particular no concello de Boimorto
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 28178 (11/POC-005075)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Albert, María e 2 máis
Sobre o desprendemento estrutural do centro de saúde de Vilamartín de Valdeorras e o estado
dos centros no distrito sanitario de Valdeorras
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 28179 (11/POC-005076)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Ríos Santomé, Paulo e Prado Cores, María Montserrat
Sobre as medidas que pensa adoptar a Xunta de Galicia para reactivar as terapias destinadas aos
nenos e ás nenas con parálise cerebral do centro San Rafael, de Vigo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 28180 (11/POC-005077)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre a atención sanitaria na comarca de Ferrol
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 28181 (11/POC-005078)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre as demoras na derivación de doentes da área sanitaria de Ferrol
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 28182 (11/POC-005079)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e Rodil Fernández, Olalla
Sobre a vulneración de dereitos fundamentais en residencias de maiores
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 28183 (11/POC-005080)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Ríos Santomé, Paulo e 2 máis
Sobre as medidas para recuperar o servizo de urxencias na Casa do Mar de Moaña
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 28184 (11/POC-005081)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 3 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para atender as demandas do persoal de Urxencias do Hospital Montecelo e Provincial, en Pontevedra
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 28185 (11/POC-005082)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Ríos Santomé, Paulo e Prado Cores, María Montserrat
Sobre as previsións do Goberno galego para recuperar un servizo médico de calidade na Casa do
Mar de Moaña
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 28201 (11/POC-005083)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 3 máis
Sobre a nova interrupción da subministración de auga potable no concello da Merca
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 28203 (11/POC-005084)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e 6 máis
Sobre o avance da tramitación do Anteproxecto de lei de mellora da xestión do ciclo integral da
auga
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 28206 (11/POC-005085)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre a adquisición dunha parcela no concello de Ourense para a construción dun ediﬁcio no que
se uniﬁquen as dependencias da Xunta de Galicia
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 28213 (11/POC-005086)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno de Galicia respecto do aumento do persoal investigador para o
centro Intecmar
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
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- 28218 (11/POC-005087)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego de activar o mecanismo dos xestores de rehabilitación
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 28221 (11/POC-005088)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e 6 máis
Sobre as medidas que está a adoptar o Goberno galego para paliar os problemas derivados da presenza de arsénico na auga e garantir a calidade do servizo de abastecemento aos veciños de Castrelo de Miño
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 28225 (11/POC-005089)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Carreira Pazos, Iria e 2 máis
Sobre o conﬂito existente no Servizo de Otorrinolaringoloxía do Complexo Hospitalario Universitario
de Santiago de Compostela
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 28232 (11/POC-005090)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para apoiar a continuidade dos premios Vicente Risco de
Creación Literaria e Cidade de Ourense de Poesía
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28242 (11/POC-005091)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre o investimento da Xunta de Galicia en innovación para pequenas e medianas industrias no
ano 2021
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 28248 (11/POC-005092)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as medidas desenvolvidas e previstas pola Xunta de Galicia para a oferta da lingua galega no
acceso aos contidos audiovisuais distribuídos por diferentes plataformas dixitais en versión orixinal
subtitulada
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 28250 (11/POC-005093)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a contribución do Goberno galego á dinamización da celebración do Día de Rosalía o 24 de
febreiro
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28253 (11/POC-005094)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a demanda de axudas ao mantemento das estruturas no sector das artes escénicas
Comisión 4ª, Educación e Cultura
Santiago de Compostela, 25 de xaneiro de 2022
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Paulo Ríos Santomé e Alexandra Fernández Gómez,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nos últimos anos foi cobrando forza o debate sobre o modelo urbano e a
necesidade de avanzar cara a cidades e vilas que poñan no centro as persoas, a
convivencia, a cohesión e integración social, así como a protección da saúde, do medio
e da biodiversidade
A actual crise sanitaria, social e económica provocada pola COVID 19 acelerou
o debate sobre os modelos urbanos, poñendo en primeiro plano a necesidade de
transformacións profundas na organización da vida nas nosas vilas e cidades.
A experiencia do BNG nos gobernos municipais é un aval para impulsar desde o
goberno galego unha nova etapa en relación coa Axenda e o Modelo Urbano, no marco
das Estratexias definidas na Axenda Urbana 2030 e nos Obxectivos para o
Desenvolvemento Sostíbel das Nacións Unidas, e tendo en conta tamén a necesidade de
CSV: BOPGDSPG-NYqCRvK6Y-3
REXISTRO-QrfuXUmG9-9
Verificación:
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artellar plans de adaptación e de mitigación fronte á emerxencia climática. Trátase de
aproveitar o mellor das experiencias de éxito desenvolvidas en todo o mundo, mais
tamén de procurar solucións propias, adaptadas á realidade e ás necesidades do noso
país.
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O goberno galego ten que impulsar e liderar esta transformación urbana, nun
proceso participativo e en diálogo coas entidades locais e cos axentes sociais, co
obxectivo de aprobar no prazo máximo de un ano a Axenda Urbana Galega 2030.
Esta Axenda debe ter como obxectivo central converter as cidades e vilas
galegas en referentes de calidade de vida, benestar, integración social, equilibrio
ambiental e dinamismo socioeconómico e cultural.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
2ª:
Que liñas de actuación desenvolveu a Xunta de Galiza en materia de Axenda
Urbana?
Abriu o goberno galego vías de diálogo con axentes sociais e institucionais para
elaborar e aprobar a Axenda Urbana?
Ten previsto a Xunta de Galiza elaborar a Axenda Urbana Galega? En que
prazo?

CSV: BOPGDSPG-NYqCRvK6Y-3
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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 13:24:06

Alexandra Fernández Gómez na data 17/01/2022 13:24:10
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Xosé Luis Bará Torres na data 17/01/2022 13:24:18
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Á Mesa do Parlamento
Alexandra Fernández Gómez e Luis Bará Torres, deputada e deputado do
Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 2ª, relativa á modificación dos criterios polos que se fixa unha renda máxima
de aluguer dentro das bases reguladoras do Programa de bono social.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 12 de febreiro de 2015 o Consello da Xunta aprobou o Plan RehaVita, Plan
galego de rehabilitación, alugamento e mellora do acceso á vivenda 2015-2020. Un dos
eixes de actuación deste Plan, en concreto o seu punto terceiro, sinalaba a necesidade de
crear un programa específico dirixido a dar resposta a aquelas persoas con maiores
dificultades para o pagamento das rendas de vivendas alugadas.
Esta estratexia concretouse no Programa de bono de alugamento social que
establece unha serie de subvencións e cuxas bases reguladoras foron establecidas
mediante a Orde do 15 de decembro de 2017 e publicadas o 10 de xaneiro de 2018 no
Diario Oficial de Galicia. Ditas bases foron actualizadas un ano despois mediante unha
nova orde do 18 de decembro de 2018 e publicada no Diario Oficial de Galicia o 7 de
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xaneiro de 2019.
O bono do alugueiro foi deseñado como unha axuda directa cunha contía fixa
que varía atendendo ao concello no que se atope a vivenda. Desta forma as axudas
pretenden adaptarse ou ter en conta as diferenzas no prezo dos alugueiros que existen
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entre concellos. Así establécese un máximo variable por concellos, tanto para definir as
contías das axudas, que varían entre os 175€ e 225€; como para fixar un límite de
rendas mensuais máximas do contrato de alugamento, que varían entre os 350€ e os
450€. En principio pode parecer un criterio adecuado para dar unha resposta eficaz ás
diferentes situacións dentro do mercado do aluguer que se vive en Galiza, mais
demóstrase insuficiente e limitadora ao non incluír como criterio para o establecemento
destas contías o número de membros convivintes. De forma que para un mesmo
concello, poñamos como exemplo Vigo, unha unidade de convivencia formada por unha
única persoa e outra formada por 4 ou 5 membros, teñen un mesmo límite da renda
mensual fixada en 450€. Resulta máis que evidente que as necesidades de espazo son
diferentes nun caso e noutro e que, polo tanto, este parámetro de prezo máximo da renda
da vivenda debería estar en consonancia co número de membros da unidade de
convivencia.
Continuando co exemplo citado, despois dunha pesquisa nun dos buscadores de
vivenda máis empregado, comprobamos como para o concello de Vigo, cunha renda de
alugueiro máxima de 450€ só é posible atopar vivendas dun máximo de dúas estancias:
unha principal e un dormitorio. Polo tanto, cos actuais criterios que definen as bases
reguladoras, unha familia formada por catro ou cinco membros terían imposible acceder
a unha vivenda suficiente para cubrir as súas necesidades. Obrigándoa ben a
deslocalizarse a outro concello, co impacto que isto ten para quen xa se atopa nunha
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situación económica difícil, ou ben a vivir nun espazo reducido e insuficiente.
O actual contexto de aumento dos prezos da vivenda en alugueiro, especialmente
nos concellos máis poboados, está a afogar economicamente ás familias traballadoras e
facendo con que cada vez sexan máis as persoas que non poden acceder a unha vivenda
digna. A solución ante este aumento dos prezos dos alugueiros non pode vir da man
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única e exclusivamente de axudas directas e requiren de medidas máis ambiciosas que
reordenen o parque inmobiliario, intervindo e mobilizando as vivendas baleiras e
creando un parque público de vivendas suficiente e capaz de ofrecerse como alternativa
ao mercado privado e, polo tanto, actuando como limitador e regulador dos actuais
prezos abusivos.
A pesar de que axudas como a do bono de alugueiro social resultan insuficientes
ou carentes de estratexia a medio e longo prazo á hora de ofrecer unha alternativa
habitacional estable para aquelas persoas con dificultades para o pagamento da renda do
aluguer, deberían cando menos cubrir os obxectivos inmediatos que se fixan e polo
tanto establecer uns criterios xustos.

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª:
Consideran xusto os criterios actuais do Programa do bono de alugueiro social?
Creen que é necesario actualizar as bases reguladoras do bono de alugueiro
social tendo en conta a subida dos prezos do alugueiro tal e como se recolle nos
informes elaborados polo Observatorio da Vivenda de Galicia?
Se o número de convivintes é un criterio a ter en conta á hora de calcular o límite
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máximo de renda por unidade de conviviencia, non creen que ese mesmo criterio
debería terse en conta á hora de fixar unha renda mensual máxima do contrato de
aluguer?
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Creen que o prezo da renda do alugueiro garda relación co número de
convivintes? En caso afirmativo, como valoran cambiar os criterios do bono de
alugueiro social e sumarlle ao de localización o criterio de composición da unidade de
convivencia?
Que medidas a medio e longo prazo está adoptando a Consellería de Medio
ambiente, Territorio e Vivenda para frear a suba constante dos prezos dos alugueiros?

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 17/01/2022 13:25:55
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Alexandra Fernández Gómez na data 17/01/2022 13:26:00
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Á Mesa do Parlamento
Alexandra Fernández Gómez, Luis Bará Torres e Paulo Ríos Santomé,
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, o necesario impulso dun Plan de intervención da
vivenda baleira.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
de vivenda de Galiza

mesmas Administracións Públicas a aplicar medidas específicas para impulsar a posta
no mercado de vivendas en alugueiro, sinalando como obxectivo prioritario a
mobilización de vivendas baleiras. Sen embargo a Xunta de Galiza leva oito anos sen
aplicar medidas efectivas para a mobilización de vivenda baleira.
A falta de medidas da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
contrasta co grande potencial que terían este tipo de medidas no noso país para
aumentar de forma significativa a oferta de vivenda en aluguer, pois cómpre recordar
CSV: BOPGDSPG-NYqCRvK6Y-3
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que Galiza é a CCAA co maior número de vivenda baleira de todo o Estado ao contar
cun parque superior ás 300.000 vivendas baleiras.
As políticas de mobilización de vivenda baleira revélanse altamente eficaces
sobre dous eixos fundamentais da política de vivenda: O acceso á vivenda e a redución
do consumo do solo.
1
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En primeiro lugar, a intervención sobre o parque de vivenda baleira,
especialmente sobre aquelas en mans dos grandes propietarios que mediante medidas de
presión fiscal provocasen a súa inclusión no mercado, resultan o mecanismo máis áxil e
eficaz para aumentar a oferta de vivenda en aluguer e favorecer, así, a baixada dos
prezos das rendas de alugueiro. Esta medida permitiría dar resposta ante a actual
burbulla que se vive no mercado de aluguer e que se demostra como o principal
problema actual en materia de vivenda, que, recordemos, provocan situacións tan
dramáticas como que unha cuarta parte dos fogares galegos dediquen máis do 30% dos
ingresos ao pago do alugueiro, que no ano 2019 se producirán 1.800 lanzamentos por
impago do aluguer ou que o prezo medio das rendas nas cidades galegas se disparase
nos últimos seis anos de entre un 15 e un 30%.
En segundo lugar, a intervención sobre o parque de vivenda baleira e a
regulación e a reordenación do uso do parque de vivenda é tamén unha necesidade para
a racionalización dos usos do territorio. Despois de décadas marcadas pola ausencia de
políticas equilibradas de consumo de solo, hoxe debemos facer fronte a unha
urbanización difusa e un sobredimensionamento do parque inmobiliario. Cómpre, por
tanto, mudar o rumbo e transformar a actual lóxica guiada pola xeración e apropiación
de inxentes plusvalías, por outra distinta que pretenda a racionalización dun recurso
limitado como é o solo e que aposte pola mobilización do parque xa construído.
Na actual situación de crise económica, social e ambiental a actuación sobre
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estes dous eixos fundamentais é, se cabe, aínda máis urxente. A crise da COVID vén
colocar aínda máis de relevo dous problemas fundamentais, no que por unha banda as
dificultades para o acceso á vivenda son cada vez maiores, e por outro pon freo ao ciclo
expansivo das áreas urbanas que deixa tras de si un parque inmobiliario excesivo que
cómpre xestionar e dotar de uso e mantemento.
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Ante esta situación e a pesar de que este tipo de intervencións estean
expresamente recollidas na Lei 8/2012 de Vivenda, a Xunta de Galiza ven
posicionándose de xeito contrario á intervención sobre a vivenda baleira.
As únicas medidas impulsadas neste sentido consistiron no Programa de
vivendas baleiras cuxa errada orientación inicial determinou o resultado nulo do plan e
o seu rotundo fracaso; o Censo de vivendas baleiras da Comunidade Autónoma de
Galiza do que non se teñen publicado datos nin tampouco se traduciu en medidas
concretas de actuación sobre estas; e o convenio do IGVS coa SAREB que se reducía a
50 vivendas e por un prazo limitado de tempo. Tres medidas que funcionaron
exclusivamente como campaña de márketing da Consellería pero con nula incidencia
real.
É momento de abordar de vez os problemas estruturais do parque inmobiliario e
do acceso á vivenda asequíbel aplicando a lexislación actual e intervindo sobre o parque
de vivenda baleira.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
- Contempla o Goberno galego facer uso do artigo 88 da Lei 8/2012, do 29 de
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x

Galiza, e aplicar políticas de mobilización da vivenda baleira para a

súa inclusión no mercado de aluguer co obxectivo de favorecer o acceso á vivenda a
persoas en situación de precariedade económica ou vulnerabilidade social?
- Está disposto o Goberno galego a pór en marcha medidas de presión fiscal
sobre a vivenda baleira propiedade de entidades ou persoas que acumulen un elevado
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número de inmobles baleiros, coa finalidade da que estas se incorporen ao mercado
inmobiliario a prezos accesibles?

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Alexandra Fernández Gómez na data 17/01/2022 13:27:25

Paulo Ríos Santomé na data 17/01/2022 13:27:29
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Iria Carreira Pazos e Xose Luis Rivas Cruz, deputados e
deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 2ª, sobre as granxas de visóns.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado mes de novembro de 2020, o grupo parlamentar do BNG presentou
diversas iniciativas parlamentares nas que alertaba sobre os contaxios de COVID nas
granxas de visóns e facía un chamamento ao goberno galego para a adopción de
diversas medidas.
Recentemente fixo público o primeiro foco de COVID en Galiza nunha granxa
do concello da Baña, o que pon de relevo o grave risco deste tipo de explotacións, pola
potencial transmisión de animais a humanos e a posibilidade de aparición de novas
variantes do virus con mutacións que poderían condicionar a efectividade das vacinas.
Unha realidade moi preocupante, que leva a persoas expertas e entidades a falar dunha
auténtica “bomba pandémica”.
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O pasado ano tiveron lugar numerosos episodios de contaxios de COVID en
granxas de Holanda e Dinamarca. No caso de Dinamarca, adoptouse a decisión do
peche das instalacións (1.200 granxas) e o sacrificio de millóns de visóns.
No caso de Galiza, a Xunta non asumiu plenamente as súas competencias e
derivou a responsabilidade no goberno do Estado. A Consellaría do Medio Rural aplica
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desde o pasado mes de setembro un programa estatal de prevención de COVID 19
nestas granxas. Trátase dun sistema de control pasivo, que só prevé análises no caso de
que haxa animais con síntomas compatíbeis con COVID ou se algunha persoa
traballadora dese positivo. Desde o BNG reclamamos desde aquela un programa de
control preventivo activo en todas as granxas de visóns galegas.
Mais esta medida, con ser necesaria, non resolve o problema de fondo que é o
alto risco de contaxios nos visóns e a existencia en Galiza de 26 granxas, a maior parte
das que existen en España. É por iso que consideramos que resulta necesario proceder á
clausura destas granxas, unha decisión que pode tomar a Xunta exercendo as súas
competencias en sanidade e medio ambiente.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
. Que medidas adoptou a Xunta para controlar os riscos de contaxios nas granxas
de visóns existentes en Galiza?
. Cantos controis e de que tipo se fixeron nestas granxas desde setembro de 2020
até a actualidade?
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. Cales foron os resultados deses controis?
. Ten previsto o goberno galego pechar as granxas de visións como medida
cautelar e preventiva diante do risco de contaxio de COVID e perigo de transmisión de
animais a humanos?
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Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

Asdo.: Luis Bará Torres
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Alexandra Fernández Gómez, Noa Presas Bergantiños, 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, relativa aos abusos
do tren Avant e á supresión dos servizos coa desculpa da Covid-19.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde o BNG levamos moito tempo denunciando que o goberno central
desmantela os servizos ferroviarios do noso país, contando ademais na última década
coa complicidade da Xunta de Galiza, e facemos un chamamento para esixir unha
rectificación inmediata dunha situación que nos últimos meses ten virado insoportable.
Galiza e as poboacións de Ourense, Ribadavia, O Carballiño, A Rúa, o Barco de
Valdeorras e outras localidades merecemos servizos de primeira.
Desde hai anos Renfe e Adif, por decisións políticas do PP e do PSOE,
avanzaron nunha liña de baleirado de servizos ferroviarios. Co paso dos anos, no lugar
de mellorárense as conexións entre as poboacións, a liña é a contraria. Hoxe, a liña entre
Vigo e Ourense ten menos paradas e frecuencias que hai unha década. O mesmo
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acontece coa conexión Coruña-Ourense, e con Ourense-O Barco. Así mesmo, as
conexións entre Ourense e A Gudiña ou Lugo son practicamente inexistentes. Os
servizos non melloraron e o único que parecía un avance, a posta en marcha do Avant
Coruña-Ourense, foino a cambio duns prezos absolutamente abusivos e ata un 60%
superiores aos que se pagan nas conexións da franxa atlántica e cuns horarios ao servizo
da conexión con Madrid no lugar de ao servizo das necesidades da poboación.
1
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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 dunhas comarcas empobrecidas e con graves problemas de
fixación de poboación como as ourensás.
Privatizáronse servizos, pecharon estacións e iso non significou a mellora das
que quedaban. Máis ben ao contrario. Primeiro privatizaron numerosos servizos como o
de atención ao cliente, e agora este proceso quere concluír no peche de moitos deles,
como é o caso do servizo presencial de venda de billetes e atención ao público nestas
estacións. Así mesmo, son constantes os problemas de avarías e atrasos, especialmente
nas liñas rexionais.
Máis aínda, aproveitando a crise da Covid-19, o goberno central vén suprimindo
diferentes liñas sen xustificación, tamén de tren Avant. Esta situación non pode
permitirse, debemos esixir que os servizos se melloren e se manteñan como
exclusivamente público e que ao tempo se melloren os trens, as liñas, a oferta horaria e
haxa un prezo xusto que contribúa a que realmente o tren poida ser un medio de
transporte útil e accesíbel para a poboación mellorando a mobilidade e reducindo o uso
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do transporte privado.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para reposta oral na
Comisión 2ª:
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Que actuacións vai desenvolver a Xunta de Galiza para esixir a reposición e
aumento de liñas de conexión ferroviarias en Galiza e, particularmente nos lugares máis
afectados como Ourense?
Vai demandar a Xunta de Galiza a transferencia das competencias en materia
ferroviaria para poder desenvolvermos un tren galego de proximidade?
Demandouno ou vaino demandar ao goberno central? Porque vías? Ten
estimado ou estudado cal sería o orzamento necesario? Vaino facer?
Considera a Xunta de Galiza adecuados os servizos ferroviarios do noso país? E
particularmente os do interior de Ourense? E de Lugo? Que ten feito para mellorar esta
situación na última década?
Que fixo o goberno galego para demandar o cumprimento dos acordos plenarios
en materia ferroviaria?
Valora ou vai valorar o goberno galego facer algún estudo propio para reforzar
estas reivindicacións? Cales son os motivos?

CSV: BOPGDSPG-NYqCRvK6Y-3
REXISTRO-FUyNte3rG-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

Asdo.: Luis Bará Torres
Alexandra Fernández Gómez
Noa Presas Bergantiños
Paulo Ríos Santomé
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
Alexandra Fernández Gómez e Luis Bará Torres, deputada e deputado do
Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto
no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 2ª, sobre a necesidade de reformular o programa “Pacto de Vivenda de
Galicia 2021-2025.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado 20 de xaneiro o presidente da Xunta de Galiza presentou en rolda de
prensa e ante os medios de comunicación o novo “Pacto de Vivenda de Galicia 20212025” que vén substituír o anterior programa “Rehavita, Plan galego de rehabilitación,
aluguer e mellora de acceso á vivenda 2015- 2020”. Tres meses antes, a Conselleira de
Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, nunha comparecencia na cámara galega, xa
fixera un primeiro bosquexo das que habían ser as principais liñas deste novo plan. Nesa
mesma comparecencia a Conselleira manifestou a disposición do goberno a que o novo
plan de vivenda contase coa participación dos restantes grupos parlamentarios. Porén,
entre a primeira comparecencia da Conselleira na cámara galega e a presentación aos
medios do documento no que se recollen as medidas concretas do novo plan, o goberno
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galego non encetou ningunha vía de diálogo co resto de formacións políticas.
Dende o grupo do Bloque Nacionalista Galego estamos convencidos de que as
políticas de vivenda van ser unha peza fundamental para definir a forma en que saímos
deste momento de crise. Cremos que o novo programa de vivenda non pode deixar de
lado o actual contexto e que é necesaria a súa reformulación na procura de novas
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solucións. O continuísmo do novo programa, con medidas e un enfoque que xa se
demostraron un fracaso, só pode agravar a falta de mecanismos para achegar, no novo
ciclo que se abre, respostas eficaces. As políticas recicladas do novo plan xa se
demostraron ineficaces para garantir o acceso á vivenda e para intervir, reordenar e
reequilibrar o parque inmobiliario.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
1.-Pensa o Goberno da Xunta abrir un diálogo co resto de forzas sobre o futuro
programa de vivenda 2021-2025?
2.-Está disposto o Goberno a reformular o futuro programa de vivenda 20212025, co fin de garantir o dereito a unha vivenda digna mediante novas liñas de axuda e
con maior dotación orzamentaria, así como novos criterios e protocolos para lles
proporcionar solucións de carácter integral ás persoas que se atoparen nunha situación
de maior precariedade económica ou vulnerabilidade social?
3.-Está disposto o Goberno da Xunta a reformular o futuro programa de vivenda
2021-2025, co fin de deseñar unha nova estratexia que procure reordenar o parque
inmobiliario cos seguintes obxectivos:
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-Unha nova correlación entre a vivenda pública e a privada, mediante o aumento
substancial do parque público de vivenda en réxime de aluguer.
-A reordenación do parque sen uso, intervindo especialmente naqueles lugares
onde existe unha forte demanda de vivenda ou naqueles casos de vivenda sen uso en
mans de grandes propietarios que se atopan fóra do mercado.
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-O reequilibrio da evolución diverxente que se produciu nas últimas décadas
entre o número de fogares e o número de nova vivenda, procurando un modelo de
urbanización e de construción máis sostible?

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Alexandra Fernández Gómez na data 17/01/2022 13:35:26
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Á Mesa do Parlamento
Alexandra Fernández Gómez e Luis Bará Torres, deputados e deputadas do
Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto
no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 2ª, sobre os datos de vivenda pública adxudicada durante o período de
vixencia do Plan Rehavita, Plan galego de rehabilitación 2015-2020..

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 12 de febreiro de 2015 o Consello da Xunta aprobou o Plan Rehavita, Plan
galego de rehabilitación, aluguer e mellora de acceso á vivenda 2015-2020. No
documento elaborado pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e o
Instituto Galego de Vivenda e Solo, recóllese unha breve análise sobre a que entenden
que é a principal problemática en materia de vivenda. Así, no capítulo III diagnostícanse
cinco problemas principais en materia de vivenda, que van operar como o marco base
que xustifica os eixos de actuación do Plan.
Sen entrar a valorar a acertado ou non da análise e das propostas feitas,
entendemos que é necesario, no momento actual en que o Plan concluíu, avaliar cal foi
o impacto das políticas programadas e valorar en que medida esas políticas serviron
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para corrixir aqueles problemas que o propio plan pretende solventar.
O primeiro problema, detectado no capítulo III, é o relativo ao elevado número
de persoas que agardan, inscritos no Rexistro Único de Demandantes de Vivenda, a
poder acceder á vivenda que oferta o Instituto Galego de Vivenda e Solo e que a finais
de 2014, no momento en que se elabora o plan, cífrase en máis de 15.000 inscritos. O
1
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documento tamén salienta que esta cifra tan só recolle a cantidade de unidades
familiares e que o número de persoas reais que agardan por vivenda pública pode roldar
as 50.000. En base a este diagnóstico, o Plan fíxase como obxectivo dar resposta a este
elevado número de demandantes, que ben polos seus baixos ingresos ou ben pola súa
incapacidade de aforro, non poden acceder á vivenda libre. Para iso, propón impulsar
distintos programas para aumentar o número da vivendas protexidas, para facilitar o
acceso ao financiamento e de axudas que posibiliten o acceso en aluguer con rendas
asumibles.
Pasados os cinco anos de aplicación e vixencia do Plan Rehavita, o número de
inscritos no Rexistro de Demandantes de Vivenda continúa asentado na mesma cifra, no
entorno dos 15.000 demandantes. Por tanto, tras cinco anos de políticas, supostamente
orientadas a dar resposta ao “colapso” do Rexistro de Demandantes, a situación segue
sendo de bloqueo.
O fracaso constatado das medidas propostas convidan a elaborar unha
radiografía clara da dinámica de adxudicación de vivenda que mantivo o Instituto
Galego de Vivenda e Solo nos últimos anos, de forma que poidamos elaborar un
diagnóstico obxectivo de elementos chave como: os tipos de vivenda que contan con
maior e menor número de adxudicacións, o tipo de réxime de adxudicación con maior e
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menor tempo de espera ou a relación entre a demanda e a oferta para cada un destes.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
. Cal foi o número de vivendas adxudicadas por anualidade entre o 2015 e 2020
de Protección Oficial de Promoción Pública en réxime de compra?
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. Cal foi o número de vivendas adxudicadas por anualidade entre o 2015 e 2020
de Protección Oficial de Promoción Pública en réxime de alugueiro?
. Cal foi o número de vivendas adxudicadas por anualidade entre o 2015 e 2020
de Protección Oficial de Promoción Pública en réxime de alugueiro con opción a
compra?
. Cal foi o número de vivendas adxudicadas por anualidade entre o 2015 e 2020
de Promoción Pública de Núcleos Rurais e Cascos Históricos en réxime de compra?
. Cal foi o número de vivendas adxudicadas por anualidade entre o 2015 e 2020
de Promoción Pública de Núcleos Rurais e Cascos Históricos en réxime de alugueiro?
. Cal foi o número de vivendas adxudicadas por anualidade entre o 2015 e 2020
de Promoción Pública de Núcleos Rurais e Cascos Históricos en réxime de alugueiro
con opción a compra?
. Cal foi o número de vivendas adxudicadas por anualidade entre o 2015 e 2020
de Promoción Privada de Réxime Especial en réxime de compra?
. Cal foi o número de vivendas adxudicadas por anualidade entre o 2015 e 2020
de Promoción Privada de Réxime Especial en réxime de alugueiro?
. Cal foi o número de vivendas adxudicadas por anualidade entre o 2015 e 2020
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de Promoción Privada de Réxime Especial

en réxime de alugueiro con opción a

compra?
. Cal foi o número de vivendas adxudicadas por anualidade entre o 2015 e 2020
de Promoción Privada de Réxime Xeral en réxime de compra?
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. Cal foi o número de vivendas adxudicadas por anualidade entre o 2015 e 2020
de Promoción Privada de Réxime Xeral en réxime de alugueiro?
. Cal foi o número de vivendas adxudicadas por anualidade entre o 2015 e 2020
de Promoción Privada de Réxime Xeral en réxime de alugueiro con opción a compra?
. Cal foi o número de vivendas adxudicadas por anualidade entre o 2015 e 2020
de Promoción Privada de Réxime Xeral en réxime de compra?
. Cal foi o número de vivendas adxudicadas por anualidade entre o 2015 e 2020
de Promoción Privada de Réxime Xeral en réxime de alugueiro?
. Cal foi o número de vivendas adxudicadas por anualidade entre o 2015 e 2020
de Promoción Privada de Réxime Xeral en réxime de alugueiro con opción a compra?
. Cal foi o número de vivendas adxudicadas por anualidade entre o 2015 e 2020
de Promoción Privada de Réxime Concertado en réxime de compra?
. Cal foi o número de vivendas adxudicadas por anualidade entre o 2015 e 2020
de Promoción Privada de Réxime Concertado en réxime de alugueiro?
. Cal foi o número de vivendas adxudicadas por anualidade entre o 2015 e 2020
de Promoción Privada de Réxime Concertado en réxime de alugueiro con opción a
compra?
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. Cal foi o número de inscritos por anualidades para cada tipo de vivenda e de
réxime de adxudicación entre o 2015 e o 2020?
. Cal foi o número de baixas por anualidades para cada tipo de vivenda e de
réxime de adxudicación entre o 2015 e o 2020?
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Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 17/01/2022 13:36:56
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Rosana Pérez Fernández e Luis Bará Torres,
deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral na Comisión 2ª, relativa á demanda dun plan
estratéxico para o porto da Coruña.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O porto da Coruña está inmerso nunha regresión económica continuada sen
precedentes durante a última década.
Algúns dos factores que explican o desolador balance son: a acusada
diminución de tráficos sen excepción, o abandono do importante tráfico de
contedores, dependencia das descargas de petróleo e carbón, así como a aposta
polo tráfico de cruceiros xunto á ausencia de diversificación e captación de novos
mercados (como si fixeron portos próximos como Vigo, Ferrol ou Leixoes).
Razóns que constatan a redución da participación do porto da Coruña no
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conxunto dos portos do Estado; mentres que os tráficos portuarios coruñeses
decrecen nun -11,5%, en España aumentan nun +20,7%.
Unha situación que denota a falta de capacidade de atracción para un porto
que está en condicións de continuar a ser un importante motor económico para a
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cidade a comarca se atende a unha xestión diferente que atenda as necesidades
actuais e de futuro, corrixindo os erros do plan de actuación que o trouxeron até
aquí.
O porto da Coruña, como porto de interese do Estado, require un plan
estratéxico que contribúa a se recuperar como un emprazamento óptimo para
acoller unha ampla diversidade de escalas e tráfico comercial nacional e
internacional.
Neste sentido, urxe recuperar o índice de conectividade do porto da Coruña
con outros recintos para dinamizar os tráficos, nomeadamente o emerxente de
contedores, captar novos fluxos de mercadorías, ser base de operacións e facilitar a
súa dimensión internacional.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª:
- É coñecedor o goberno da Xunta de Galiza do desolador balance que
presenta a xestión do porto da Coruña na última década?
- Que medidas ten activado neste tempo, desde a súa representación no
CSV: BOPGDSPG-NYqCRvK6Y-3
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Consello de administración da Autoridade Portuaria da Coruña, para reverter esa
situación tan negativa para a vitalidade económica da cidade da Coruña e da
comarca?
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- Comprométese a Xunta a demandar un plan de impulso do porto da
Coruña de forma urxente que aposte na súa diversificación para reforzar o
atractivo sobre os mercados emerxentes e captar novos mercados?

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Rosana Pérez Fernández
Luis Bará Torres
Deputadas e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 17/01/2022 13:38:16

Rosana Pérez Fernández na data 17/01/2022 13:38:26
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Á Mesa do Parlamento
Alexandra Fernández Gómez e Luis Bará Torres, deputada e deputado do
Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto
no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 2ª, sobre as medidas que debe impulsar o Goberno galego para corrixir a
situación de colapso do Rexistro Único de Demandantes de Vivenda.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Rexistro Único de Demandantes de Vivenda resulta un excelente indicador,
entre outras cuestións, para coñecer a situación da demanda de vivenda pública e para
saber cal é a capacidade e o grao de resposta das políticas e dos plans de vivenda
públicos.
Cando en febreiro de 2015 o Consello da Xunta aproba o Plan Rehavita, Plan
galego de rehabilitación, aluguer e mellora de acceso á vivenda 2015-2020, no
documento elaborado pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e o
Instituto Galego de Vivenda e Solo recóllese, precisamente, como un dos cinco
problemas principais o elevado número de persoas que se atopaban inscritas no Rexistro
Único de Demandantes. Este informe alerta de que a finais de 2014, no momento de
CSV: BOPGDSPG-NYqCRvK6Y-3
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elaboración do plan, hai máis de 15.000 persoas inscritas, unha cifra que tan só recolle a
cantidade de unidades familiares e que, por tanto, o número de persoas reais que
agardan por vivenda pública ascende en torno ás 50.000.
Esta elevada cifra provoca unha situación de colapso, pois son moitas as
familias que a pesar de cumpriren coas condicións esixidas nas bases reguladoras de
1
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adxudicación, e de estaren inscritas neste Rexistro, non chegan a acceder nunca a estas
vivendas. É practicamente unha lotaría optar a esta vivenda, en lugar dun dereito
garantido.
O Plan de Vivenda de 2015, mencionado anteriormente, fíxase como obxectivo
dar resposta a este elevado número de demandantes, que ben polos seus baixos ingresos
ou ben pola súa incapacidade de aforro, non poden acceder á vivenda libre. Para iso,
propón impulsar distintos programas como aumentar o número da vivendas protexidas,
facilitar o acceso ao financiamento ou un programa de axudas que posibiliten o acceso
en aluguer con rendas asumibles.
Pasados os cinco anos de aplicación e vixencia do Plan Rehavita, o número de
inscritos no Rexistro de Demandantes de Vivenda continúa asentado na mesma cifra, no
entorno dos 15.000 demandantes. Por tanto, tras cinco anos de políticas, supostamente
orientadas a dar resposta ao “colapso” do Rexistro de Demandantes, a situación segue
sendo de bloqueo.
Parece lóxico e necesario, neste momento no que se está perfilando un novo
plan de vivenda por parte do Goberno galego, que se faga unha avaliación dos motivos
polos que fracasaron as políticas programadas e corrixir ou deseñar novas políticas que
consigan dar resposta ao elevado número de demandantes de vivenda.
Unha das razóns polas que o anterior Plan era insuficiente é a falta de
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indicadores e obxectivos cuantificables. No relativo ao Rexistro Único de Demandantes
de Vivenda o anterior plan de vivenda marcábase como obxectivo a redución de
demandantes, pero sen concretar unha cifra concreta.

Así, o conxunto do Plan

aseméllase máis a un documento xeral e abstracto do que a unha guía concreta e
mesurable das políticas de vivenda da Xunta.
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Co obxectivo de corrixir todas estas carencias, dende o BNG entendemos que é
fundamental establecer os seguintes pasos: en primeiro lugar, avaliar o nivel de colapso
do Rexistro Único de Demandantes de Vivenda e os seus motivos; en segundo lugar,
elaborar un plan e medidas específicas orientadas a resolver esta situación, fixando
obxectivos concretos.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
. Cal é a avaliación que fai o Goberno galego da actual situación de colapso do
Rexistro Único de Demandantes de Vivenda?
. Por que cree o Goberno galego que o Plan Rehavita, Plan galego de
rehabilitación, aluguer e mellora de acceso á vivenda 2015-2020 non cumpriu cos
obxectivos de facilitar vivenda ás persoas inscritas no Rexistro Único de Demandantes
de Vivenda?
. Ten intención o Goberno galego de impulsar novas medidas para reducir a a
espera e o colapso do Rexistro Únco de Demandantes de Vivenda?
. Ten o Instituto Galego de Vivenda e Solo ou o Observatorio de Vivenda e Solo
elaborada algunha análise sobre os distintos perfís sociais que compoñen o Rexistro
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Único de Demandantes de Vivenda?
. Cal é o obxectivo concreto que se vai marcar o Goberno Galego no número de
persoas inscritas no Rexistro de Demandantes de Vivenda para o novo Plan de
Vivenda?
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Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 17/01/2022 13:39:40
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres e Manuel Lourenzo Sobral, deputados do Grupo
Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 2ª, sobre a ocupación dos terreos da Xunqueira de Alba no concello de
Pontevedra.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Na Xunqueira de Lérez (tamén coñecida como Xunqueira de Alba) existen
varios terreos en dominio público marítimo terrestre con concesións de Costas, con
unha superficie aproximada de 17 hectáreas (171.000 m2), das que son beneficiarias ou
usuarias varias administracións:
- A Deputación Provincial coa concesión dos terreos para a Imprenta Provincial
e para o Parque de Maquinaria.
- A Consellaría de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, para naves de diversos
servizos e almacén de maquinaria e vehículos.
- A Dirección Xeral de Costas con diversas dependencias en edificios situados á
CSV: BOPGDSPG-NYqCRvK6Y-3
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beira da Avenida de Domingo Fontán e terreos circundantes. Ademais, dispón dunha
parcela na que antigamente existiu un campo de fútbol construído pola Deputación.
- A Dirección Xeral de Tráfico con edificacións e espazos colindantes para
probas do carné de conducir.
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As administracións deben dar exemplo no relativo ao respecto ao medio
ambiente e á recuperación de espazos de dominio público, seguindo o criterio de que
non deben estar nesta ubicación as instalacións que non estean relacionadas co dominio
público marítimo terrestre e que poidan trasladarse a outro emprazamento. A Xunta de
Galiza, e nomeadamente a consellaría de medio ambiente deben predicar co exemplo,
renunciando á ampliación do prazo de concesión e iniciando os trámites para trasladar
os equipamentos e infraestruturas que actualmente se ubican na Xunqueira de Lérez.
Por parte da Deputación anunciouse a intención de abandonar este
emprazamento e trasladar as instalacións do parque de maquinaria e da imprenta a outra
ubicación. Desde o BNG entendemos que as demais administracións deberían seguir o
mesmo camiño, e que tanto a Dirección Xeral de Costas como o departamento de Medio
Ambiente da Xunta deberían liderar este proceso.
Cómpre ter en conta que a Xunqueira de Alba conforma un Espazo Natural de
Interese Local con 480.000 m² de extensión, promovido polo concello de Pontevedra e
declarado en 2012 pola Consellaría de Medio Ambiente da Xunta de Galiza. E que os
terreos ocupados polas citadas concesións, unha vez liberados das mesmas, permitirían
crear unha gran zona verde arborada de grande interese desde o punto de vista ambiental
e con potenciais usos recreativos e de lecer.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
. Que concesións ten a Xunta na Xunqueira de Alba e en que condicións?
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. Cando remata a concesión de terreos de dominio público das que desfruta a
Xunta de Galiza na Xunqueira de Alba (Pontevedra).
. Consideran que o Goberno galego dá un bo exemplo utilizando terreos de
dominio público que forman parte dun ENIL para os actuais usos de estacionamento e
almacenaxe de vehículos e materiais?
. Que empresas privadas usan estas instalacións?
. Que previsións ten o Goberno galego en canto ao traslado das instalacións
situadas en dominio público na Xunqueira de Alba a outro emprazamento?

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

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

Xosé Luis Bará Torres na data 17/01/2022 13:47:58

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 17/01/2022 13:48:02
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres e Paulo Ríos Santomé, 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 a
creación do Ente Ferroviario galego.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No ano 2010 a Xunta de Galiza licitou o contrato de servizos para a elaboración
da lei necesaria para a creación do ente ferroviario galego.
Esta proposta, dotada con un orzamento de 180.000 euros, tiña como obxectivo
crear crear o Ente Ferroviario Galego, en desenvolvemento das competencias previstas
no artigo 27.3 do Estatuto de Autonomía. Para iso era necesario elaborar e tramitar un
anteproxecto de lei que fixase os fins, funcións, competencias, organización e
funcionamento do citado Ente.
Naquela altura, o concurso declarouse deserto porque as dúas ofertas
presentadas non enmendaron correctamente a documentación do sobre A. E en lugar de
iniciar de novo a tramitación, o goberno galego desbotou a idea de creación do Ente
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Ferroviario Galego.
Pola contra, a Xunta avalou e apoiou o proceso de desmantelamento da rede
ferroviaria convencional, supresión de servizos e peche de estacións que levou a cabo o
goberno central a partir do ano 2012. E tamén se amosou condescendente con feito de
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que Galiza sexa unha das poucas comunidades do Estado que non conta con servizos
ferroviarios de cercanías.
A situación de emerxencia ambiental, e especificamente a emerxencia asociada
ao cambio climático, fai que se estean repensando os sistemas de mobilidade e que se
establezan novas prioridades arredor da mobilidade sostíbel. Neste escenario, o
ferrocarril vai ter un grande protagonismo, e así está a ser visto por moitos países
europeas na planificación das infraestruturas e dos sistemas de mobilidade. Ademais da
función ambiental, hai que ter en conta tamén a función do ferrocarril convencional e
das cercanías na vertebración territorial e na cohesión social.
Resulta pois máis necesario ca nunca abrir o debate sobre a transferencia a
Galiza das competencias de xestión da rede ferroviaria interna e do ferrocarril de
cercanías. E para iso é imprescindíbel contar con estudos, proxectos e propostas arredor
da viabilidade, utilidade e interese da creación dunha compañía ferroviaria galega, o
Galtrén.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
. Ten previsto o Goberno galego demandar ao goberno do Estado a transferencia
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a Galiza da xestión da rede ferroviaria interna?
. Que propostas e previsións ten a Xunta para a potenciación do ferrocarril como
medio de transporte de persoas e mercadorías?
. Que actuacións considera necesarias o Goberno galego para modernizar e
ampliar a rede ferroviaria galega?
2
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. Que previsións ten o Goberno galego en relación coa posíbel creación do Ente
Ferroviario Galego?
. Considera de interese, no actual contexto, fomentar os servizos ferroviarios de
media distancia e proximidade?
. Ten previsto a Xunta licitar no presente ano o contrato de servizos para a
elaboración dun estudo e dun anteproxecto de lei para a creación do Ente Ferroviario
Galego?

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

Asdo.: Luis Bará Torres
Paulo Ríos Santomé
Deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Xosé Luis Bará Torres na data 17/01/2022 13:50:36

Paulo Ríos Santomé na data 17/01/2022 13:50:45
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Daniel Pérez López e Mercedes Queixas Zas, deputados e
deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 2ª, sobre a área protexida dos Penedos de Pasarela e Traba, entre os
concellos de Vimianzo e Laxe.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por medio do Decreto 294/2008, a Xunta de Galiza declarou paisaxe protexida
os Penedos de Pasarela e Traba. Esta figura de protección, contemplada na lei 9/2001 de
conservación da natureza, viuse reforzada pola lei 42/2007 do patrimonio natural e da
biodiversidade, e pola lei 7/2008 da paisaxe de Galiza. Nesta norma establécese que “a
paisaxe ten unha dimensión global de interese xeral para a comunidade galega por canto
trascende os eidos ambientais, culturais, sociais e económicos.
O decreto 294/2008 describe do seguinte xeito os Penendos de Pasarela e Traba:
“O macizo de Pasarela e Traba está constituído por un conxunto de elevacións
graníticas situadas no noroeste da Comunidade Autónoma de Galicia, en plena Costa
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da Morte, entre os concellos de Vimianzo e Laxe, na provincia da Coruña. A parroquia
vimiancesa de Pasarela eríxese no seu referente poboado polo sur, mentres que polo
norte se acha o extenso val laxense de Traba e a aldea de Cabanela, da propia
parroquia de Traba. Os límites entre os concellos de Vimianzo e Laxe dividen este
macizo en dúas partes de similar extensión. Ao norte sitúase o territorio de Laxe, cunha
superficie próxima ás 103 hectáreas e ao sur o de Vimianzo, cunha superficie
1
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aproximada de 109 hectáreas, o que suma unha superficie total de 212 hectáreas
aproximadamente. O límite atravesa as elevacións case en dirección oeste-leste,
aproximadamente pola Galla da Pena Forcada, na parte central da dorsal que
constitúe o cerne da unidade elevada. Deixa ao norte as áreas da Torre da Moa e a
Pena Forcada e, ao sur, as formas dómicas da Pedra da Cachucha e as elevacións máis
meridionais. Ambos os dous concellos comparten as unidades deprimidas ao leste e ao
oeste da dorsal elevada.
A combinación de formas rochosas que presentan os Penedos de Pasarela e
Traba conforma unha paisaxe singular que destaca pola súa beleza. A dorsal que se
alonga desde a Cachucha ata a Torre de Moa, pasando pola Pena Forcada, forma un
impresionante pano de fondo visible tanto desde a localidade de Pasarela como, dun
xeito especial, desde a área de Traba. Postos no areal que cerra a lagoa, pódese
contemplar unha das paisaxes máis fermosas da costa de Galicia.”
O artigo 9 do decreto establece que se elaborará “un plan de acción da paisaxe
para a protección, xestión e ordenación da paisaxe protexida dos Penedos de Pasarela e
Traba. Este plan de acción da paisaxe integrarase no plan de conservación da paisaxe
protexida dos Penedos de Pasarela e Traba que elabore a consellaría competente en
materia de medio ambiente.
O Plan de acción da paisaxe axustarase ás determinacións contidas nas
directrices da paisaxe para os Penedos de Pasarela e Traba elaboradas pola consellaría
CSV: BOPGDSPG-NYqCRvK6Y-3
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competente en materia de ambiente, conforme os obxectivos de calidade paisaxística
establecidos e incluirá, ademais, unha proposta de medidas para o mantemento, a
mellora, a recuperación e rexeneración da paisaxe protexida dos Penedos de Pasarela e
Traba”.

2

102128

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

A disposición adicional primeira establece que no prazo de dous anos a partir da
publicación do decreto (xaneiro de 2009), “a consellaría competente en materia de
ambiente aprobará o plan de conservación da paisaxe protexida dos Penedos de Pasarela
e Traba”.
Transcorridos 12 anos desde a declaración, a Xunta aínda non aprobou o citado
plan de conservación, o que demostra un absoluto desleixo e desprezo pola protección e
pola conservación da paisaxe.
No ano 2019 entrou en vigor a lei 5/2019 do patrimonio natural e da
biodiversidade de Galiza, que recolle as paisaxes protexidas como unha das categorías
dos espazos naturais. De acordo co artigo 27, “as paisaxes protexidas son espazos que,
polos seus valores naturais, estéticos e culturais e de acordo co Convenio da paisaxe do
Consello de Europa, sexan merecedores dunha protección especial”. Esta norma
establece a obriga de aprobar un plan de xestión, así como a posibilidade de aprobar un
plan de ordenación dos recursos naturais.

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

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

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

Xosé Luis Bará Torres na data 17/01/2022 13:52:15

Mercedes Queixas Zas na data 17/01/2022 13:52:26

4

102130

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

CSV: BOPGDSPG-NYqCRvK6Y-3
REXISTRO-4wrRqz9fa-0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Daniel Pérez López na data 17/01/2022 13:52:38

5

102131

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 e Alexandra Fernández Gómez, deputado e deputada do
Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 2ª, relativa á Rede Natura 2000.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En marzo de 2020 o Estado español entregou á Comisión Europea o documento
definitivo do Marco de Acción Prioritaria (MAP) para o financiamento da Rede Natura
2000 (RN 2000) no período 2021-2027.
Este documento compoñíase dunha memoria xeral e 20 anexos, un para a
administración xeral do Estado e un por cada comunidade ou cidade autónoma.
No MAP correspondente a Galiza (código NUT ES11), elaborado pola
Dirección Xeral de Patrimonio Natural da Xunta, menciónase no seu apartado C
“Situación actual de la RN 2000”, subapartado C.1 “Estadísticas de la zona de la RN
2000” o seguinte (páx. 13):
“Tras la retirada de la iniciativa de ampliación de la Red Natura 2000
CSV: BOPGDSPG-NYqCRvK6Y-3
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emprendida en el 2011, se está recopilando la información de base para la elaboración
de una nueva propuesta de declaración de nuevos lugares de importancia comunitaria
(LIC) o ampliación de los existentes”.
Ao longo do texto do MAP para Galiza menciónase en repetidas ocasións a
retirada da proposta de ampliación emprendida pola Xunta en 2011 e o feito de que a D.
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X. de Patrimonio Natural da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda está
traballando nunha nova proposta de declaración de LICs (Lugares de Importancia
Comunitaria) e de ampliación dos existentes en Galiza.

Polo anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral
na Comisión 2ª:
1. Cales foron as razóns polas que a Xunta de Galicia retirou a iniciativa de
ampliación da Rede Natura 2000 iniciada en 2011 á que se fai referencia no documento
do MAP de Galiza para o período 2021-2027 (código NUT ES11)?
2. Atendendo ao comunicado pola Xunta ao Estado sobre a situación da RN2000
en Galiza para a redacción do MAP 2021-2027, en que estado se atopa a elaboración
dunha nova proposta de novos lugares de importancia comunitaria (LIC) ou ampliación
dos existentes e cales serían estes (Denominación, límites xeográficos, hábitats
atinxidos, etc.)?
3. Cales son os prazos previstos para a aprobación provisional destes novos
LICs ou ampliación dos existentes?
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Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

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

Xosé Luis Bará Torres na data 17/01/2022 13:54:12
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Manuel Lourenzo Sobral 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 á serra do Suído.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. A serra do Suído forma parte do sur da Dorsal Galega, un sistema montañoso
que se estende de norte a sur de Galiza e que na provincia de Pontevedra está
conformado polas serras do Candán, O Cando, O Testeiro, O Faro de Avión e O Suido.
O Suído esténdese por polos concellos de A Lama, Avión, Beariz, Covelo,
Fornelos e Mondariz ao longo de 492 km2, configurando un espazo con identidade
propia, con unha historia común e con unha grande riqueza natural e cultural.
A ubicación próxima á costa e as altitudes de máis de 1.000 metros fan que
esteamos ante unha das serras de maior pluviosidade de toda a península ibérica, con
máis de 2.400 mm de precipitación media anual. Os ríos que nacen na serra, o Tea, o
Avia e o Verdugo-Oitavén son dos mellor conservados da demarcación Galiza-Costa,
tanto pola calidade das augas, pola boa conservación das ribeiras e pola variedade de
CSV: BOPGDSPG-NYqCRvK6Y-3
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flora e fauna.
A orografía, o clima, a paisaxe, a historia fan da serra do Suído un espazo de
extraordinarios valores ambientais, culturais e sociais que é necesario preservar e
dinamizar no seu conxunto, prevendo impactos que alteren os equilibrios e fomentando
actividades sustentábeis e creadoras de valor engadido.
1
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2. Atendendo a riqueza ambiental e á súa importancia para a preservación da
biodiversidade nos anos 2008 e 2012 iniciáronse senllos procedementos para a
declaración de parte da serra do Suído (aproximadamente 110 km2) como Lugar de
Importancia Comunitaria e a conseguinte inclusión na Rede Natura, iniciativas que non
chegaron a concluírse malia as demandas da Comisión Europea para que se protexesen
hábitats de interese prioritario presentes na serra. No ano 2008 tamén se iniciou o
procedemento para a ampliación do LIC Rede Natura 2000 Río Tea coa inclusión do
Alto Tea, sen que tamén neste caso chegase a facerse realidade a declaración.
No Suído e Alto Tea existen 12 tipos de hábitats de interese comunitario
(Directiva Hábitats), dos cales 4 son de interese prioritario (en risco de desaparición): as
turbeiras altas activas (7110*), os bosques aluviais de amieiros e freixos (91EO*), as
matogueiras húmidas atlánticas ((4020*) e os bosques de ladeiras, desprendementos ou
barrancos (9180*).
A serra do Suído e o Alto Tea atesouran un grande número de formacións de
turbeira, hábitat de grande interese para a biodiversidade e para a prevención e
mitigación do cambio climático. As turbeiras funcionan como reguladoras do ciclo
hidrolóxico, xa que actúan como unha especie de esponxas que reteñen a auga da chuvia
e vana liberando gradualmente. Caracterízanse pola presenza dunha grande variedade de
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flora e fauna, entre a que se inclúen especies en perigo de extinción.
En total están rexistradas 53 formacións de turbeira que ocupan unha superficie
total de 80,8 ha. As turbeiras máis extensas atópanse no Suído: Chan do Libro con 10 ha
de superficie, As Pontellas (8ha), Coto de Eiras e Outeiro Vello (5 ha cada unha). A
maior parte das turbeiras sitúanse na cabeceira da conca do Oitavén-Verdugo (32). O río
Tea e os seus afluentes suman un total de 20 formacións de turbeira mentres que na
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cabeceira do Avia só se rexistra unha (O Pozo Novo). O 78% destas formacións están
situadas nos concellos da Lama e O Covelo.

Concello

Número

Superficie

Covelo

23

31,4 ha (38,8% do total)

A Lama

16

32 ha (39,6%)

Fornelos

10

11,4 ha (14,2%)

Mondariz

2

5,2 ha (6,4%)

Avión

2

0,8 ha (1%)

A parroquia de Campo (Covelo) é a que rexistra un maior número de turbeiras,
denominadas “porcas”, que ocupan un total de 20 hectáreas.
Unha parte destas turbeiras aparecen recollidas no Inventario de humidais de
Galiza (2003) mais non contan con protección específica. Existe unha proposta para
declarar as brañas do Suído como Humidal protexido e como humidais incluídos na
CSV: BOPGDSPG-NYqCRvK6Y-3
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listaxe internacional Ramsar (Conservación e xestión dos humidais en Galicia,
IBADER, 2017, ®Pablo Ramil-Rego, Luís Gómez-Orellana e Javier Ferreiro da Costa
editores).
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A CMVMC de Santiago de Covelo, ubicada na conca do Alto Tea, ten desde o
ano 2017 o recoñecemento de área protexida a nivel mundial (UNEP-WCMC) dentro do
programa da ONU de medio ambiente.

3. Todo este rico patrimonio cultural e natural viuse mermado e sometido a
múltiples agresións, que se poden agravar de maneira irreparábel debido a proliferación
de proxectos mineiros e de parques eólicos.
Con respecto aos parques eólicos, a Comisión Europea (EC, 2010) identifica os
impactos na fase de construción do parque en canto á perda de superficie ocupada por
hábitats de interese comunitario debido á apertura de viais, cimentación dos
aeroxeradores, instalación de liñas áreas e subterráneas, construción de centrais
eléctricas e edificacións auxiliares, introdución de especies invasoras, etc. Tamén fai
referencia aos impactos na fase de explotación, pola mortaldade que causan os
aeroxeradores na avifauna e polo incremento do ruído.
No caso de humidais, a creación de pistas e drenaxes alteran a hidroloxía
superficial. Os viais acostuman a converterse en receptores de augas de grandes
superficie de terreo, que son transportadas a lugares afastados por medio das gabias.
Nos últimos meses, a Xunta de Galiza está a tramitar 16 parques eólicos na
Serra do Suído, no Alto Tea e no Faro de Avión. O proceso de tramitación destes
CSV: BOPGDSPG-NYqCRvK6Y-3
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parques estase desenvolvendo con falta de transparencia e con graves limitacións ao
dereito de información e participación pública, debido ás restricións derivadas da
pandemia. Por outra parte, o proceso adoece de irregularidades en relación coa
avaliación de impacto ambiental, xa que non se están considerando os impactos
conxuntos de todas as infraestruturas e na práctica estase consumando unha fraude de
lei ao fragmentar parques que comparten infraestruturas en unidades máis pequenas, un
4
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procedemento fraudulento que xa foi obxecto de sentenzas condenatorias polos tribunais
de xustiza.
Ademais, na tramitación dos parques non se ten en conta o establecido na lei
5/2019 do patrimonio natural e a biodiversidade, que consolida a prevalencia da
protección ambiental sobre a ordenación territorial e urbanística, o principio de
precaución a respecto das intervencións que poidan afectar negativamente ao patrimonio
natural e a biodiversidade, e mais a prevención dos problemas derivados do cambio
climático.
En relación con esta última cuestión cómpre avaliar a incidencia dos parques
eólicos e das súas infraestruturas nos recursos hídricos, co obxecto de preservar a
función do Suído como gran colector de auga que abastece as concas do Avia, OitavénVerdudo e Tea.
Por outra parte, o solo afectado polos proxectos sectoriais vai experimentar unha
radical modificación na súa cualificación urbanística e o seu uso, xa que pasa a
cualificarse como solo rústico de especial protección de infraestruturas. Na práctica
supón abrir paso a un proceso de explotación industrial de espazos de grande interese
ambiental, cultural e paisaxístico.
En relación coa afección á paisaxe, cómpre ter en conta que o Catálogo das
Paisaxes de Galicia inclúe a Serra do Suído como Área de Especial Interese Paisaxístico
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(AEIP _08_15), polo que se deberá estar ao disposto na Lei 7/2008, de 7 de xullo, de
Protección da Paisaxe de Galicia. Resulta evidente que a construción de até 16 parques
eólicos e as súas correspondentes infraestruturas van ter un enorme impacto visual na
paisaxe da serra.
Atendendo a moitas destas razóns, no ano 2008 paralizáronse proxectos de
construción de parques eólicos como é o caso do PE Bidueiros, un antecedente que se
5

102139

OFICINA PARLAMENTAR

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

debe ter en conta na tramitación dos actuais parques. Precisamente un dos que se están a
tramitar na actualidade é o que foi denegado en 2008.
Aínda estamos a tempo de frear esta xigantesca desfeita, que responde a
intereses alleos e non ás necesidades dos concellos e da súa veciñanza. Calquera
planificación do desenvolvemento de enerxías renovábeis debe facerse contando coa
participación dos concellos e a veciñanza, debe respectar os valores ambientais e
culturais do territorio, debería ter como contrapartida o abaratamento do prezo da
enerxía eléctrica e debería ter como principais beneficiarias as comunidades locais.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
2ª:
1. Considera o goberno galego que están suficientemente protexidos os valores
ambientais da serra do Suído, no que existen 12 hábitats de interese comunitario, dos
cales 4 son de interese prioritario?
2. En que medida considera o goberno galego que a tramitación de 16 parques
eólicos pode poñer en risco especies e hábitats sobre as que existe un mandato de
protección e conservación pola Comisión Europea?
3. Fixo o goberno galego unha avaliación conxunta dos impactos da construción
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de todos os parques eólicos e as súas infraestruturas nos hábitats de interese prioritario
da serra do Suído?
4. Ten previsto o goberno galego aprobar a protección da serra do Suído e do
Alto Tea baixo a figura da Rede Natura 2000?
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5. Que plans de actuación desenvolveu ou prevé desenvolver a Xunta para a
protección e conservación dos humidais e das turbeiras do serra do Suído?
6. Que actuacións prevé desenvolver a Xunta para a protección da Área de
Especial Interese Paisaxístico da Serra do Suído?
7. Que actuacións prevé desenvolver o goberno galego para a protección dos
recursos hídricos e dos ríos da serra do Suído e Alto Tea?
8. Ten previsto o goberno galego ordenar a paralización cautelar dos proxectos
eólicos da serra do Suído e do Alto Tea para evitar o risco de destrución irreversíbel de
especies e hábitats de interese comunitario e de interese prioritario?

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

Asdo.: Alexandra Fernández Gómez
Manuel Lourenzo Sobral
Luis Bará Torres
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Deputada e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Alexandra Fernández Gómez na data 17/01/2022 13:55:50

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 17/01/2022 13:55:55
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Manuel Lourenzo Sobral 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
A serra do Suído e o Alto Tea atesouran un grande número de formacións de
turbeira, hábitat de grande interese para a biodiversidade e para a prevención e
mitigación do cambio climático. As turbeiras funcionan como reguladoras do ciclo
hidrolóxico, xa que actúan como unha especie de esponxas que reteñen a auga da chuvia
e vana liberando gradualmente. Caracterízanse pola presenza dunha grande variedade de
flora e fauna, entre a que se inclúen especies en perigo de extinción.
En total están rexistradas 53 formacións de turbeira que ocupan unha superficie
total de 80,8 ha. As turbeiras máis extensan atópanse no Suído: Chan do Libro con 10
ha de superficie, As Pontellas (8ha), Coto de Eiras e Outeiro Vello (5 ha cada unha). A
maior parte das turbeiras sitúanse na cabeceira da conca do Oitavén-Verdugo (32). O río
Tea e os seus afluentes suman un total de 20 formacións de turbeira mentres que na
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cabeceira do Avia só se rexistra unha (O Pozo Novo). O 78% destas formacións están
situadas nos concellos da Lama e O Covelo.

1

102143

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

Número

Superficie

Covelo

23

31,4 ha (38,8% do total)

A Lama

16

32 ha (39,6%)

Fornelos

10

11,4 ha (14,2%)

Mondariz

2

5,2 ha (6,4%)

Avión

2

0,8 ha (1%)

A parroquia de Campo (Covelo) é a que rexistra un maior número de turbeiras,
denominadas “porcas”, que ocupan un total de 20 hectáreas.
Unha parte destas turbeiras aparecen recollidas no Inventario de humidais de
Galiza (2003) mais non contan con protección específica. Existe unha proposta para
declarar as brañas do Suído como Humidal protexido e como humidais incluídos na
listaxe internacional Ramsar (Conservación e xestión dos humidais en Galicia,
IBADER, 2017, ®Pablo Ramil-Rego, Luís Gómez-Orellana e Javier Ferreiro da Costa
editores).
A serra do Suído atesoura unha extensa rede hídrica formada polas nacentes dos
ríos Avia, Tea e Oitavén-Verdugo e os seus afluentes. Numerosos regos e regatos nacen
nas ladeiras dos montes da serra, con vertentes ao Avia (Couso, Abelenda, Canguiño,
Cubelo, Fonda, Cabo da Veiga…), Tea (Pardellas, Latedo, Campo Grande, Foixos... e
Alén (Porta Marco, Piñeiro, Caraño…), Verdugo, Xesta, Oitavén…
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Moitas das cabeceiras e nacentes destes ríos están a moi pouca distancia,
separados por cumes, vales e vagoadas, polo que a alteración do espazo pola
construción de pistas e gavias pode ter consecuencias na distribución da rede
hidrográfica.
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Debido á elevada pluviosidade que rexistra, o Suído funciona como un grande
colector hídrico. As intensas e abondosas precipitacións alimentan as augas superficiais
e soterradas, mananciais para abastecemento doméstico, canalizacións para regadíos,
hábitats de brañas e turbeiras, e os cauces dos ríos anteriormente citados, que no caso do
Oitavén abastece de auga grande parte da área metropolitana de Vigo.
No ámbito da serra do Suído e Alto Tea están en tramitación 24 parques eólicos,
polo que se prevén importantes impactos na fase de contrución pola apertura de centos
de km de pistas e gavias de canalización de augas, centos de km de canalizacións
soterradas, movementos e explanacións de terras para a instalación de aeroxeradores,
subestacións e estacións meteorolóxicas, e construción de infraestruturas de transporte
de enerxía.
Todas estas infraestruturas van ter un forte impacto na rede hidrolóxica e nas
turbeiras, polo que resulta imprescindíbel que por parte de Augas de Galicia se faga
unha avaliación conxunta sobre a cuestión.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
. Como valora a Xunta o impacto da construción de 24 parques éolicos na rede
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hídrica da serra do Suído e no Alto Tea?
. Ten previsto o goberno galego encargar un informe a Augas de Galiza sobre o
impacto da construción de 24 parques eólicos e de centos de quilómetros de pistas e
gavias de canalización de augas na rede hidrolóxica da serra do Suído e Alto Tea?
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. Que medidas vai adoptar a Xunta para a evitar os impactos destas
infraestruturas nas turbeiras do Suído?
. Que medidas ten previsto desenvolver o goberno galego para garantir a
protección e a conservación das turbeiras da serra do Suído, que están catalogadas como
hábitat de interese prioritario pola Directiva Hábitat?

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

Asdo.: Luis Bará Torres
Manuel Lourenzo Sobral
Alexandra Fernández Gómez
Deputados e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 17/01/2022 14:00:06
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 17/01/2022 14:00:09

Alexandra Fernández Gómez na data 17/01/2022 14:00:17
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres,

Manuel Lourenzo Sobral 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
No ano 2012 publicouse o “Inventario de Hábitats e Especies de Interese
Comunitario no espazo natural Serro do Suído-Alto Tea”. Este estudo, asinado por
Santiago Barciela e Ignacio Munilla, elaborouse ao abeiro do convenio asinado polo
concello de Covelo e a USC (Rexistro de actividades de i+D: 2011/CP019) e foi
financiado pola Red + Biodiversidad 2010 da FEMP, dentro do proxecto “Accións de
incremento da biodiversidade na serra do Suído e río Alén”, premiado pola FEMP.
Este estudo permitiu inventariar e estudar os hábitats e especies de interese
comunitario e de interese prioritario da serra do Suído e Alto Tea, así como o seu estado
de conservación e as alteracións sufridas nos últimos anos como consecuencia de
repoboacións forestais, incendios, obras de drenaxes, construción de pistas e gabias, e
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canalizacións de parques eólicos.
O inventario recolle información sobre os hábitats, comunidades e especies de
interese europeo e interese prioritario:
- 53 formacións de turbeiras que ocupan unha superficie de 80,8 ha
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- 17 bosques con un total de 2.192 ha, dos cales o 93% (2.042 ha) encádrase
nalgunha das categorías da Directiva Hábitat, a maioría, (1.894 ha) son “carballeiras
galaico portuguesas de quercus robur e quercus pyrenaica”, hábitat 9230.
- 26 superficies de matogueira higrófila, con unha extensión de 437,5ha
- 22 prados de sega de baixa altitude que suman 542, 5 ha
- Comunidades de flora: plantas vasculares de turbeiras e bosques
- Comunidades de vertebrados: Aves de hábitats abertos, aves de agrosistemas,
anfibios de turbeiras
- Especies de flora vascular de interese, que inclúe 16 taxóns, 9 dos cales están
protexidos por normativa de ámbito europeo, estatal ou galega. Catro especies están
incluídas na Lista vermella da flora vascular española
- Especies de vertebrados: 59 especies protexidas pola normativa comunitaria,
estatal ou galega.
Nas conclusións do estudo (páx. 115) sinálase o seguinte:
“Integración na Rede Natura 2000 de Galiza: trataríase de asumir e desenvolver
a proposta de ampliación da Rede Natura 2000 de Galiza do ano 2007. Ademais é
necesario asegurar a conexión polo norte co LIC O Cando, a través dos bosques e
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prados das Raíces, e a protección do nacemento do río Tea na serra do Faro de Avión.
En conxunto, a área proposta
1) Posúe suficientes elementos ecolóxicos valiosos, especialmente en canto á
presenza e extensión de hábitats de interese comunitario, como para constituír unha
Zona de Especial Conservación (ZEC) ao abeiro da Rede Natura.
2
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2) Constitúe un corredor de conexión natural entre os espazos naturais de fondo
de val (concas dos ríos Tea e Oitavén-Verdudo) e os valiosos ecosistemas de media
montaña representados nas serras do Suído, Faro de Avión e Coto de Eira”.
No ámbito do citado estudo están en tramitación 24 parques eólicos, polo que se
prevén importantes impactos na fase de construción pola apertura de centos de km de
pistas e gabias de canalización de augas, centos de km de canalizacións soterradas,
movementos e explanacións de terras para a instalación de aeroxeradores, subestacións
e estacións meteorolóxicas, e construción de infraestruturas de transporte de enerxía. A
estas afeccións hai que engadir as derivadas da posta en funcionamento dunha cantidade
tan elevada de aeroxeradores e infraestruturas asociadas, o que pode derivar en
consecuencias irreversíbeis para espazos e especies protexidas pola normativa
comunitaria, estatal e galega.
A Lei 5/2019 do patrimonio natural e da biodiversidade establece a obriga de
protección e conservación de hábitats e especies de interese comunitario. O artigo 46.
Espazos naturais sometidos ao réxime de protección preventiva establece o seguinte:
“1.Cando da información de que dispoña a administración autonomía se
deduza a existencia dunha zona ben conservada ameazada de maneira significativa por
un factor de perturbación que poida alterar tal estado, a consellaría competente en
materia de conservación do patrimonio natural adoptará as medidas necesarias para
eliminar ou reducir o factor de perturbación ou promoverá a súa adopción por parte da
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administración competente.
2. No caso de que non sexa posíbel a eliminación ou a redución do factor de
perturbación, establecerase mediante unha orde da persoa titular da consellaría
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competente en materia de conservación do patrimonio natural un réxime de protección
preventiva consistente:
a) na obriga das persoas titulares dos terreos de facilitaren a información e o
acceso ao persoal que, consonte o disposto no artigo 116, teña encomendadas as
funcións de custodia dos recursos naturais
b) no inicio de inmediato do procedemento de declaración do espazo natural
protexido ou do procedemento de aprobación do instrumento de planificación que
corresponda, e
c) nas medidas que garantan o bo estado de conservación do espazo.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
. Como valora a Xunta de Galiza os estudos existentes sobre a presenza de
hábitats e especies de interese comunitario e de interese prioritario na serra do Suído e
Alto Tea e sobre o seu estado de conservación?
. Que valoración fai o goberno galego sobre a información dispoñíbel que alerta
do deterioro, degradación e risco de desaparición de especies e hábitats de interese
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prioritario da serra do Suído?
. Considera o goberno galego que a construción de 24 parques eólicos e as súas
infraestruturas ameaza hábitats e especies de interese comunitario e de interese
prioritario da serra do Suído e Alto Tea?
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. Considera necesario o goberno galego realizar un estudo e unha avaliación
conxunta do impacto da construción destes 24 parques eólicos nos hábitats e especies de
interese comunitario e de interese prioritario da serra do Suído e do Alto Tea?
. Que medidas prevé adoptar o goberno galego para garantir a conservación
destas especies e hábitats?
. Ten previsto a Xunta iniciar o procedemento para a integración da serra do
Suído e do Alto Tea na Rede Natura?
. Ten previsto a Xunta iniciar o procedemento para a integración na Rede Natura
de algún hábitat de interese comunitario ou de interese prioritario da serra do Suído?
. Ten previsto o goberno galego iniciar o procedemento para a integración na
Rede Natura das turbeiras da serra do Suído e do Alto Tea?
. Prevé o goberno galego establecer o réxime de protección preventiva de
hábitats de interese comunitario e de interese prioritario da serra do Suído e do Alto
Tea?
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Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

Asdo.: Luis Bará Torres
Manuel Lourenzo Sobral
Alexandra Fernández Gómez
Deputados e deputada do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Alexandra Fernández Gómez na data 17/01/2022 14:01:25

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 17/01/2022 14:01:28
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Xosé Luis Bará Torres na data 17/01/2022 14:01:36
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres,

Manuel Lourenzo Sobral 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 Catálogo das Paisaxes de Galicia inclúe a Serra do Suído como Área de
Especial Interese Paisaxístico (AEIP _08_15), polo que se deberá estar ao disposto na
Lei 7/2008, de 7 de xullo, de Protección da Paisaxe de Galicia.
Nestes momentos estanse a tramitar máis de 20 proxectos de parques eólicos no
ámbito da AEIP_08_15. Prevense importantes impactos na fase de construción pola
apertura de centos de km de pistas e gabias de canalización de augas, centos de km de
canalizacións soterradas, movementos e explanacións de terras para a instalación de
aeroxeradores, subestacións e estacións meteorolóxicas, e construción de infraestruturas
de transporte de enerxía. A estas afeccións hai que engadir as derivadas da posta en
funcionamento dunha cantidade tan elevada de aeroxeradores e infraestruturas
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asociadas, o que sen dúbida terá un forte impacto visual na paisaxe da serra.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
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. Considera o goberno galego que a construción de 20 parques eólicos na serra
do Suído é compatíbel coa declaración da mesma como Área de Especial Interese
Paisaxístico?
. Ten previsto o goberno galego encargar un informe ao Instituto de Estudos do
Territorio sobre o impacto da instalación de 20 parques eólicos e as súas infraestruturas
na Área de Especial Interese Paisaxístico serra do Suído?
. Entende a Xunta que esta megainfraestrutura é respectuosa coa normativa
galega en materia de paisaxe?
. Ten previsto o goberno galego aplicar o principio de precaución e suspender a
tramitación destes 20 parques eólicos en tanto non se faga unha avaliación conxunta do
seu impacto na paisaxe, nos recursos hídricos e nos hábitats da serra do Suído?

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

Asdo.: Luis Bará Torres
Manuel Lourenzo Sobral
Alexandra Fernández Gómez
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Deputados e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Xosé Luis Bará Torres na data 17/01/2022 14:03:16

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 17/01/2022 14:03:19
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Alexandra Fernández Gómez na data 17/01/2022 14:03:26
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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
1. E empresa ENCE ten unha concesión de abastecemento de auga no río Lérez,
á altura de Bora, da que se serve mediante unha captación e unha condución propia.
Resulta de interese público coñecer as condicións desta autorización, a cantidade de
auga concedida, o consumo de auga da factoría de Lourizán e os pagos realizados pola
empresa en concepto de canon da auga e coeficiente de vertedura.
2. Desde a entrada en vigor da Lei 9/2019 de medidas de garantía de
abastecemento nos episodios de seca e nas situacións de risco sanitario (DOG 10 de
xaneiro de 2020), establécense diferentes obrigas tanto para as administracións como
para as persoas titulares de redes de abastecemento:
-Polo establecido na disposición adicional segunda, as administracións públicas
responsábeis dos sistemas de abastecemento deberán levar a cabo, no prazo máximo de
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dous anos, unha auditoría co obxecto de cuantificaren as perdas de auga nas súas
instalacións de abastecemento en alta e de subministración en baixa. As administración
deberán asemade elaborar un plan de actuacións para minimizar as perdas, no prazo
máximo de dous anos desde a entrada en vigor da lei.
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- En virtude do establecido na disposición adicional terceira, no prazo máximo
de un ano as persoas titulares das redes de abastecemento deben dispoñer de contadores
homologados de medición de consumo de auga en todos os puntos de captación ou
subministración en alta e nos puntos de subministración final en alta ou en baixa,
factúrese ou non a auga, incluídos os consumos propios da entidade subministradora da
auga.
- Pola disposición adicional sétima establécese que as empresas privadas que
teñan concesións para o abastecemento de auga deberán realizar a auditoría e o plan de
actuación nos termos previstos na disposición adicional segunda.
- Pola disposición derradeira sexta establécese que no prazo máximo de un ano,
o Consello da Xunta aprobará e presentará un proxecto de lei de modificación da Lei
9/2010 de augas de Galicia, co obxecto de establecer, nos usos non domésticos da auga,
un tipo de gravame mínimo no canon da auga e no coeficiente de vertedura que aplicará,
respectivamente, sobre a base impoñible constituída polo volume de auga usada ou
consumida e sobre a base impoñible constituída polo volume de auga vertida.

Polo anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral
na Comisión 2ª:
- Cales son as condicións da concesión da captación de auga de ENCE no río
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Lérez?
- Cal é a cantidade de auga autorizada para a súa captación?
- Que prazo de vixencia ten a concesión?
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- Cales son os datos de consumo e de vertedura anual de ENCE?
- Cales son os datos de pagamento anual de ENCE polo canon da auga e
coeficiente de vertedura?
- Existen datos sobre perdas na rede de abastecemento á factoría de ENCE?
- A empresa ENCE fixo algunha auditoría para cuantificar as perdas na súa rede
de abastecemento?
- En caso de resposta afirmativa, cales foron os resultados?
- A empresa ENCE fixo un plan de actuación para minimizar as perdas?
- En caso de resposta afirmativa, que actuacións fixo ou prevé realizar a empresa
para minimizar as perdas?
- Cales son os resultados do previsto na disposición adicional segunda da Lei
9/2019?
- Que balance fai a Xunta en relación co previsto na disposición adicional
terceira da Lei 9/2019?
- Que actuacións levou a cabo a Xunta para o cumprimento do disposto na
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disposición derradeira sétima da Lei 9/2019?

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Alexandra Fernández Gómez na data 17/01/2022 14:04:43

Paulo Ríos Santomé na data 17/01/2022 14:04:47
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Xosé Luis Bará Torres na data 17/01/2022 14:04:52
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Iago Tabarés Pérez-Piñeiro 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
Segundo se desprende da consulta do rexistro de convenios da Xunta, entre o 1
de xaneiro e o 30 de outubro de 2020 a Consellaría de Medio Ambiente, Territorio e
Urbanismo asinou 28 convenios con concellos para a realización de “obras en materia
de urbanismo”. A Consellaría de Medio Ambiente asignou a estes convenios a
cantidade de 2.418.022 euros.
Da consulta dos citados convenios e dos concellos beneficiarios dedúcese unha
case absoluta coincidencia con entidades locais gobernadas polo PP. Trátase dunha
práctica que se repite ano tras ano e que pon de manifesto a arbitrariedade e o
partidismo na asignación de fondos públicos.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
. Que criterios utiliza a Consellaría de Medio Ambiente para a escolla dos
concellos beneficiarios dos convenios de obras en materia de urbanismo?
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. Como é o procedemento seguido para a escolla dos convenios e das obras a
financiar?
. Cal é a explicación de que o 95% dos convenios beneficien a concellos
gobernados polo PP?
. Que cantidades distribuíu a Consellaría de Medio Ambiente nos 5 últimos anos
por medio de convenios para financiar obras en materia de urbanismo e que cantidade
total foi destinada a concellos gobernados polo PP?
. Ten previsto a Xunta iniciar a tramitación dunha lei de facendas locais que
regule a asignación transparente e equitativa das transferencias da Xunta ás entidades
locais?

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 17/01/2022 14:11:52
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Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 17/01/2022 14:11:57
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres e Manuel Lourenzo Sobral, deputados do Grupo
Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado mércores 14 de abril fíxose público na edición dixital de
www.eldiario.es/galicia un informe interno de ENCE que alerta sobre verteduras de
mercurio á ría procedentes dos labores de desmantelamento e descontaminación das
instalacións de ELNOSA.
Segundo se deduce da citada información xornalística este escrito foi remitido á
Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático da
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda competente para o outorgamento
da AAI e en materia de solos contaminados. Nel faise referencia a outros anteriores, do
9/10/2019 e 14/10/2020, así como aos informes, investigacións, mostraxes, sondaxes e
análises cuantitativas de riscos (ACR) elaborados pola empresa “Tecnoambiente”, que
foron postos en coñecemento da citada Dirección Xeral e nos que se detectou a
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superación dos valores de mercurio estabelecidos no Decreto 60/2009, do 26 de
febreiro, sobre solos potencialmente contaminados e procedemento para a declaración
de solos potencialmente contaminados e que afectan ás augas subterráneas dos terreos
ocupados mediante concesión por “ENCE Energía y Celulosa”, con potencial perigo
para o persoal da fábrica e, por extensión, ás augas da ría e á veciñanza da zona.
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A empresa ENCE responsabiliza da referida contaminación aos labores de
desmantelamento e descontaminación das instalacións de ELNOSA e critica que na
autorización concedida non se tivesen en conta os riscos para o solo, subsolo e augas
subterráneas da concesión de ENCE e para os seus traballadores: “(...) no se hayan
adoptado medidas de contención de la contaminación para evitar la afección al suelo
conlindante a la actividad y a las augas subterráneas en una zona con influencia mareal
y de alta pluviosidad que plantea como razonable la posibilidad de que se produzcan
lixiviados”. Tamén se fai referencia a un informe do 11/02/2021 segundo o cal “los
resultados obtenidos de mercurio en las aguas subterráneas son cada vez más elevados y
muy dispares de un muestreo a otro desde que se iniciaron las obras de
desmantelamiento y descontaminación de ELNOSA”.
Malia á gravidade destes feitos e dos datos da contaminación por mercurio, dos
que a consellaría de medio ambiente ten coñecemento cando menos desde outubro de
2020, resulta altamente preocupante a opacidade con que actuaron tanto a empresas
ELNOSA e ENCE como a ocultación da información por parte da consellaría de medio
ambiente, xa que esta non se fixo chegar nin ao concello de Pontevedra nin á opinión
publica

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
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2ª:
- Por que razón a Consellaría de Medio Ambiente non informou aos concellos
e á opinión pública sobre os elevados niveis de contaminación por mercurio detectados
na contorna do complexo industrial de ENCE e Elnosa en Lourizán?
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- Ten previsto a Xunta dar resposta á alarma social provocada polas
informacións sobre a contaminación por mercurio dos terreos de ELNOSA e ENCE e
informar á opinión pública e aos concellos sobre os datos de contaminación e os
potenciais riscos para a saúde e o medio?
- Os informes, mostraxes, sondaxes e análises cuantitativas de riscos
elaboradas como consecuencia dos traballos de descontaminación e desmantelamento
da fábrica de cloro en Lourizán superaron os valores establecidos no Decreto que
regula os solos potencialmente contaminados?
- Ten previsto o goberno galego elaborar un plan de vixilancia e control do
solo e das augas superficiais e subterráneas do complexo industrial de ENCE e
ELNOSA en Lourizán?
- Que medidas ten previsto desenvolver o goberno galego para protexer a
poboación, o persoal da fábrica de ENCE, as augas superficiais e subterráneas, as augas
da ría e os bancos marisqueiros?

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

Asdo.: Manuel Lourenzo Sobral
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Luis Bará Torres
Deputado do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 17/01/2022 14:13:34
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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 pasado día 21 de abril tivo lugar en Madrid unha reunión sobre a
permanencia/traslado de ENCE da ría de Pontevedra, na que participou o Ministerio de
Transción Ecolóxica. A Xunta de Galiza, o concello de Pontevedra, a empresa ENCE,
os comités de empresa da pasteira e representantes do sector forestal.
O obxectivo da xuntanza era estudar os escenarios e os calendarios en relación
con unha hipotética saída de ENCE da ría de Pontevedra, en previsión dunha próxima
sentenza da Audiencia Nacional e tendo en conta tamén outros factores ambientais,
urbanísticos, de ordenación do territorio, de seguridade e de saúde pública que
aconsellan a busca dunha nova ubicación que faga posíbel tanto o desenvolvemento
urbano como a recuperación do litoral e da ría de Pontevedra.
Unha das conclusións desta xuntanza é que a saída de ENCE é unha posibilidade
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que debe ser tida en conta, e que tanto a empresa como as administracións deben
explorar as posibilidades e as oportunidades para facela realidade. E a Xunta de Galiza,
como administración con competencias en materia de ordenación do territorio,
urbanismo, planificación de áreas empresariais, emprego, desenvolvemento industrial e
protección do medio ambiente é quen debería impulsar, coordinar e liderar o estudo de
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alternativas de emprazamento e as negociacións para a construción dunha nova factoría
que permita pechar o ciclo produtivo e xerar novos postos de traballo.
O estudo destas alternativas debe ser compatíbel co desenvolvemento dun novo
modelo forestal, baseado na biodiversidade e non no monocultivo, e dunha nova política
para o monte que aposte decididamente pola multifuncionalidade e pola potenciación
dos seus valores ambientais, sociais e produtivos.
Estamos diante dunha grande oportunidade de futuro: en primeiro lugar para
acordar as grandes liñas da política ambiental e para o monte, que representa dous
terzos do territorio galego; en segundo lugar para garantir a protección e a recuperación
da ría de Pontevedra, tal como está regulado nas Directrices de Ordenación do Territorio
e no Plan de Ordenación do Litoral; en terceiro termo, para xerar máis e mellores postos
de traballo tanto na actividade da industria forestal como no aproveitamento pesqueiro e
marisqueiro da ría de Pontevedra; e, por último, para preservar a saúde e garantir un
desenvolvemento urbano máis integrador e harmónico entre as cidades de Pontevedra e
Marín.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
2ª:
- Está de acordo o goberno galego co actual emprazamento de ENCE na ría de
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Pontevedra?
- Considera o goberno galego que a ubicación de ENCE en terreos de dominio
público marítimo terrestre e nas proximidades de núcleos urbanos é acorde cos tempos
actuais?
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- Considera a Xunta que a defensa da actual ubicación é compatíbel co
establecido nas DOT e no POL?
- Considera a Xunta como unha posibilidade o peche do complexo industrial de
ENCE en Lourizán e a construción dunha nova factoría que inclúa o peche do ciclo
produtivo?
- Como vai exercer o goberno galego as súas competencias en materia de
ordenación do territorio, desenvolvemento industrial, emprego e protección do medio
ambiente para estudar as alternativas para a saída de ENCE da ría de Pontevedra?
- Ten previsto o goberno galego poñerse á fronte das negociacións sobre as
posibilidades e oportunidades do traslado de ENCE do seu actual emprazamento en
Lourizán?
- Considera a Xunta que a saída de ENCE da ría e a construción dunha nova
factoría pode ter efectos positivos no emprego e no medio, coa reactivación do
aproveitamento pesqueiro marisqueiro, a recuperación dos terreos gañados ao mar, e o
peche do ciclo e diversificación produtiva da fábrica?
- Pensa o goberno galego que esta operación debería ser tamén unha
oportunidade para acordar as grandes liñas dunha nova política forestal e para o monte?
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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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 17/01/2022 14:15:03

Paulo Ríos Santomé na data 17/01/2022 14:15:06
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Paulo Ríos Santomé e Alexandra Fernández Gómez,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 2ª, sobre o rexeitamento de peaxes nas autovías de
titularidade estatal.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Ministerio de Fomento vén de reabrir o debate sobre o repagamento mediante
peaxe das autovías de titularidade estatal, reiterando unha proposta que xa fora
anunciada en 2018 e 2019. Este debate abriuse despois de que a patronal das
construtoras, ASEPAN, demandase este tipo de medidas para garantir contratos de
concesión. Mais a medida ten tamén outras causas relacionadas co desequilibrio
económico nas contas do Ministerio de Fomento a raíz de dúas decisións:
-O rescate das ruinosas autoestradas radiais madrileñas e doutras autoestradas,
con un custo para as arcas públicas de máis de 3.000 millóns de euros.
-A supresión das peaxes en autoestradas nas que caduca a concesión entre 2019
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e 2021, o que vai supor un custo duns 450 millóns de euros anuais. Ademais, o
Ministerio de Fomento tamén aprobou o ano pasado bonificacións para o transporte en
determinadas autoestradas, co conseguinte incremento do gasto orzamentario e da
dispoñibilidade de recursos.
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Como resposta a aquel primeiro anuncio de novembro de 2018, o Pleno do
parlamento aprobou un acordo en decembro de 2019, a instancias do BNG, no que
manifestaba unha rotunda oposición ao establecemento de peaxes nas autovías de
titularidade estatal.
Ademais do carácter regresivo e do impacto negativo que tería para as persoas
usuarias das autovías, para a seguridade viaria e para a competitividade das nosas
empresas, a citada medida hai que analizala no contexto da situación da rede viaria
estatal en Galiza e concretamente da situación das autoestradas de titularidade estatal, a
AP 9 e a AP53.
Por outra parte, en Galiza existen dúas autovías autonómicas con peaxes ás
persoas usuarias, a AG 55 e a AG 57, o que supón en agravio e unha discriminación
para residentes e empresas das respectivas comarcas, un atranco para a conectividade e
a competitividade, e ademais incrementa a inseguridade viaria e merma a calidade de
vida na contorna das estradas convencionais que atravesan zonas densamente habitadas.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
. Que xestións realizou o goberno galego diante do goberno central a respecto do
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anuncio do establecemento de peaxes nas autovías de titularidade estatal?
. Que medidas propón a Xunta de Galiza para reducir o custo das peaxes das
autoestradas de titularidade autonómica e estatal?
. Que medidas prevé adoptar o goberno galego para a supresión das peaxes nas
autovías autonómicas?
2
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. Apoia o goberno galego a transferencia da AP9 e o rescate da concesión, como
acontece noutras autoestradas que se construíron na mesma época?

Santiago de Compostela, 17 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:

Alexandra Fernández Gómez na data 17/01/2022 14:19:51

Paulo Ríos Santomé na data 17/01/2022 14:19:54
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Xosé Luis Rivas Cruz e Alexandra Fernández Gómez,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 2ª, sobre o desenvolvemento da lei de protección dos ríos
galegos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No ano 2006 o parlamento aprobou a proposición de lei de iniciativa lexislativa
popular para a protección, a conservación e mellora dos ríos galegos, o que deu lugar á
publicación e entrada en vigor da lei o 18 de xullo de 2006.
Cando van camiño de cumprirse 15 anos de aprobación da lei, a realidade é que
non se chegaron a desenvolver as súas propostas máis novidosas, especialmente as
relacionadas coa aplicación e desenvolvemento da Directiva Marco da Auga (Directiva
2000/60/UE). A lei prevé diferentes liñas de actuación relacionadas coa planificación
hidrolóxica, a protección integral dos ecosistemas fluviais, a xestión do uso da auga, a
participación cidadá ou a educación ambiental, que deben desenvolverse mediante plans
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de actuación e desenvolvemento normativo.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
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- Que previsións ten a Xunta no relativo ao desenvolvemento e cumprimento da
lei 5/2006?
- Que medidas ten previsto adoptar o goberno galego en relación coa protección
integral dos ecosistemas fluviais?
- Que previsións ten o goberno galego en relación coa xestión do uso da auga?
- Como prevé o goberno galego fomentar a participación cidadá nas políticas da
auga?
- Cando ten previsto a Xunta crear o Consello para o Uso Sustentábel da Auga?
- Que actuacións ten previsto desenvolver en relación coa educación ambiental e
a capacitación técnica do persoal da administración?
- Que previsións ten o goberno galego en relación coas reservas naturais
fluviais?
- Que previsións ten a Xunta en relación coa revisión dos plans sectoriais que
afectan aos recursos hídricos e aos cursos fluviais, e especificamente coa revisión do
plans sectorial eólico?
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Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

Asdo.: Luis Bará Torres
Xosé Luis Rivas Cruz
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Alexandra Fernández Gómez
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Á Mesa do Parlamento
Alexandra Fernández Gómez, Carme González Iglesias e Luis Bará Torres,
deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Segundo se recolle no informe “Revisión do mapa de ruído do concello de
Vigo” elaborado polo concello de Vigo no ano 2018, o barrio de Navia soporta un dos
maiores índices de contaminación por ruído de todo o concello. Dito informe sinala
como principais fontes de contaminación acústica nesta área as estradas VI-30 e a VG20. Ambas infraestruturas presentan velocidades límite superiores a 80 km/h e unha
densidade de tráfico no entorno dos 1.000 vehículos/hora durante tramos diurnos e que
no caso da VG-20 supera unha intensidade media de 15.000 vehículos diarios. Segundo
os datos recollidos, o nivel de intensidade sonora recollido no entorno da VG-20 supera
os 75 dBA en horario diurno e os 70dBA no horario nocturno. Son datos alarmantes que
se sitúan por riba dos límites máximos establecidos na normativa que estipula un límite
de 60 dBA na franxa diurna e 50dBA na nocturna. Polo tanto, os índices de
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contaminación acústica superan con moito os baremos estipulados e teñen
consecuencias evidentes na saúde da poboación.
Ante esta elevada contaminación acústica os veciños e veciñas deste barrio
levan anos reclamando medidas para paliar a contaminación acústica destas
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infraestruturas, con especial atención ao soterramento da VG-20, unha medida
sistematicamente desatendida por parte do Goberno competente.
A esta situación hai que engadirlle agora un novo desenvolvemento do Plan
Parcial de San Paio de Navia, correspondente aos polígonos 1,2 e 3, que vai supor a
urbanización dunha superficie de máis de 250.000 m2. Segundo os anuncios da
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, esta actuación vai comportar a
construción de 1.600 novas vivendas. Resulta evidente que esta actuación vai supor un
incremento dos índices de contaminación acústica nesta área.
Así o recolle a resolución emitida pola Dirección Xeral de Calidade Ambiental,
Sostibilidade e Cambio Climático pola que se formula o Informe de Impacto Ambiental
do proxecto de urbanización dos polígonos 1, 2 e 3 do Plan Parcial de San Paio de
Navia, emitida o pasado mes de xaneiro. No punto 3 de dita resolución sinala o
potencial impacto que terían en termos de impacto acústico, tanto a fase de obra, como
o futuro incremento de poboación residente e de usuarios dos equipamentos públicos.
De acordo con isto o Informe de Impacto Ambiental recolle como condicionantes a
necesidade de elaborar un estudo acústico previo á execución das obras e a proposta de
medidas correctoras para garantir o cumprimento dos obxectivos de calidade acústica en
todo o ámbito do proxecto.
Dende o Bloque Nacionalista Galego consideramos que o informe camiña na
dirección correcta de tentar paliar a actual situación, pero as medidas recollidas neste
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informe resultan ambiguas e excesivamente flexibles. De forma que a súa aplicación
corre o risco de derivar nunha actuación insuficiente para resolver o problema
enunciado.
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Por unha banda o informe sinala a necesidade de elaborar un novo estudo
acústico, mais sen especificar o ámbito de actuación. Neste sentido cómpre recordar que
a Lei 21/2013 de avaliación ambiental, establece que debe considerarse a acumulación
do impacto cos impactos existentes, de xeito que o impacto acústico das actuacións
previstas non poden quedar restrinxidas e limitadas á área de actuación, senón que debe
considerar o impacto que vai supor para os veciños da contorna.
Por outra banda o informe resulta excesivamente laxo á hora de esixir medidas
correctoras, pois non establece prazos temporais concretos, de forma que podería darse
a situación de que se inicien as obras, ou que rematen estas, sen que se teñan
materializado ditas medidas, invalidando por tanto a función de protección ambiental
deste procedemento.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
· O estudo acústico actualizado esixido no Informe de Impacto Ambiental do
proxecto de urbanización dos polígonos 1, 2 e 3 do Plan Parcial de San Paio de Navia,
inclúe como ámbito de estudo o conxunto do Plan Parcial e por tanto aquelas áreas xa
urbanizadas nas etapas I, II e III-A?
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· Considera a Xunta de Galiza que o novo estudo acústico actualizado que
solicita na AAI, debera incluír unha avaliación do impacto derivado do aumento da
poboación residente, da súa afectación sobre a mobilidade do conxunto do ámbito, dos
efectos sobre a utilización dos espazos públicos e dos equipamentos, ou da
transformacións das volumetrías?
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·Que elementos concretos considera a Xunta de Galiza que deberan considerarse
para avaliar a acumulación do impacto acústico no Plan Parcial de Navia?
·Vai garantir a Xunta que se avaliará a acumulación do impacto acústico das
novas etapas a desenvolver sobre as xa executadas?
·Vai a Xunta de Galiza a solicitar a implantación de medidas correctoras do
impacto acústico de forma previo ou de forma simultánea ao inicio das obras?
·Vai a Xunta de Galiza a establecer un límite de dBA máximo que condicione o
desenvolvemento da urbanización?
·Cal é o límite máximo de emisións acústicas que deben acadar as medidas
correctoras segundo a Xunta de Galiza?
·Cales son as medidas protectoras que se porán en marcha ao inicio da obra para
paliar os ruídos producidos polas obras?

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Xunta de Galiza adxudicou entre 2005 e 2021 45 contratos relativos a estudos
e plans de conservación e recuperación de especies ameazadas, cun investimento de
máis de 566.000 euros. Deses 45 contratos, 25 foron licitados no período 2005-2009 e
16 na etapa 2009-2021. Nalgún caso, adxudicouse en dúas ocasións o estudo para
coñecer o estado de poboacións de aves de rapina ameazadas, polo tempo transcorrido
desde o primeiro sen que se tomase ningunha medida ao respecto.
Segundo fixo público a asociación ADEGA, que tivo acceso á información dos
plans despois de todo tipo de atrancos por parte da consellaría de medio ambiente, a
empresa Greenalia tivo acceso á documentación de plans de conservación e
recuperación de especies, aínda que estes non foron publicados no DOG nin eran de
acceso público. Na memoria do documento de inicio do parque eólico Cerqueiral
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(concellos de Cabana, Coristanco e Santa Comba), a empresa fai referencia ao Plan
integral de recuperación da Centaurea ultreiae, planta endémica en perigo de extinción,
e ao Plan integral de conservación da tartaraña cincenta e da gatafornela, dúas aves en
situación de vulnerabilidade.
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Estamos diante dun caso grave de manexo de información privilexiada por parte
dunha empresa privada, o que debe dar lugar ás correspondentes explicacións e
depuración de responsabilidades.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
2ª:
. Por que razón a empresa Greenalia tivo acceso a información sobre o contido
dos plans de recuperación e conservación de especies ameazadas que non eran de
coñecemento e acceso público?
. Que medidas ten previsto adoptar a Xunta para investigar este caso de
información privilexiada e depurar as responsabilidades que se deriven de feitos tan
graves?
. Teñen relación estes feitos coa fichaxe por Greenalia da exconselleira de
Medio Ambiente Beatriz Mato?
. Por que motivo o goberno galego non utilizou os 45 estudos e plans
contratados entre 2005 e 2021 sobre especies ameazadas?
. Por que razón a Xunta só aprobou tres plans de conservación ou recuperación
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de especies ameazadas das 201 que figuran na listaxe?
. Considera o Goberno galego que está xustificada esta actitude de desleixo, en
deixación de funcións en materia de conservación da biodiversidade?
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Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

Asdo.: Luis Bará Torres
Paulo Ríos Santomé
Alexandra Fernández Gómez
Deputados e deputada do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
Alexandra Fernández Gómez, Carme González Iglesias, Luis Bará Torres 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 a orixe e o
tratamento das verteduras detectadas na Ría de Vigo o pasado 26 de maio.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Na tarde do pasado 26 de maio veciños de distintos puntos da Ría de Vigo deron
aviso ao avistarse na zona do estreito de Rande unha gran mancha no mar. Polas
informacións recollidas, esta mancha ocupaba uns 100 metros cadrados de superficie e
tiña unha apariencia de masa viscosa marrón que desprendía un forte fedor a peixe
podre, polo que con toda probabilidade a vertedura de orixe industrial provén dalgunha
das empresas da contorna que operan con esta materia prima.
Ao lugar dos feitos desprazouse un barco de Gardacostas da Xunta que, para
sorpresa da veciñanza, dedicouse a facer pasadas ao longo e ancho da superficie
afectada. Posteriormente incorporouse unha embarcación de Salvamento Marítimo que
se sumou a esta manobra. De xeito que ámbalas dúas embarcacións estiveron operando
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varias horas esparexendo a substancia fedorenta e aceitosa por toda a contorna sen que
aparentemente se realizase ningún tipo de tratamento ou retirada de residuos do mar.
Finalmente parte destes residuos chegaron á beiramar tanto do concello de Redondela
como do de Moaña.
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Sabemos tamén que foron recollidas varias mostras para analizar e investigar a
composición dos residuos e certificar a procedencia das verteduras. Este novo episodio
de verteduras na zona súmase a un longo historial que esixe de actuacións contundentes
e eficaces, que poñan fin a unha situación sistemática e reiterada.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
. En que momento foi coñecedora a Xunta de Galiza da vertedura?
. Que medidas e actuacións levou a cabo a Xunta de Galiza para o control e
tratamento da vertedura?
. Con que criterios actuou a Xunta de Galiza para intervir sobre a vertedura?
. Considera a Xunta de Galiza que a actuación por parte das embarcacións
mobilizadas ao lugar dos feitos foi a correcta?
. Cal é a composición da vertedura detectada?
. Cal é o lugar de procedencia da vertedura?
. Que medidas vai desenvolver a Xunta de Galiza para sancionar e depurar
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responsabilidades polas verteduras detectadas?
. Considera a Xunta de Galiza que existe unha relación entre a aparición desta
mancha e a empresa AUCOSA?
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Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

Asdo.: Alexandra Fernández Gómez
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Manuel Lourenzo Sobral, Alexandra Fernández Gómez e
María González Albert, deputados e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Pazo de Lourizán e os xardíns que o rodea constitúen un espazo histórico,
artístico, botánico e ambiental de excepcional valía. O predio de Lourizán, cunha
extensión de 52 hectáreas, está integrado polo Pazo, os xardíns, a finca e edificios
educativos e de investigacións. Conta cun arboreto de grande interese desde o punto
botánico, con varios árbores catalogados. O edificio principal, obra de Jenaro de la
Fuente, está catalogado e conta con protección patrimonial.
O conxunto foi adquirido pola Deputación no ano 1940 e logo de diversas
vicisitudes e usos foi cedido no ano 1991 á Xunta, que creou nesta finca o Centro de
Investigacións Forestais de Lourián, adscrito á Consellaría de Medio Rural desde 2009
(anteriormente estivo adscrito á Consellaría de Medio Ambiente, coa denominación de
Centro de Investigacións Forestais e Ambientais de Lourizán, CIFA).
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Actualmente o edificio do Pazo está nunha situación de absoluto abandono, e
sofre un deterioro que mesmo pon en risco a estabilidade do edificio. No ano 2017, o
Servizo de Arquitectura da Deputación Provincial realizou un informe sobre o estado do
inmoble no que se informaba sobre o risco de desplome da cuberta, o estado precario
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da galería, mal estado das carpintarías, humidais, invasión de vexetación, etc. Ademais,
alertaba do riscos importantes na seguridade eléctrica con perigo de curtocircuítos.
O informe tamén facía unha proposta de actuacións urxentes de conservación e
incluía unha estimación económica das obras de rehabilitación e conservación que
estimaba daquela en 14 millóns de euros.
Os convenio asinados nos anos 1991 e 2000 establecían un período de cesión de
30 anos, que rematou o pasado mes de xaneiro de 2021, se ben se aplicou a cláusula que
prevía unha prórroga por 1 ano. Por outra parte, a situación está pendente dun recurso
contencioso administrativo, logo de que fose aprobada a presentación do mesmo no
pleno da Deputación en xullo de 2019 polo incumprimento reiterado pola Xunta da
obriga de “efectuar as obras de conservación necesarias para o mantemento da zona
nobre do conxunto, respectando o seu carácter artístico e monumental” parte da Xunta
de Galiza.
Esta situación de abandono e deterioro non se pode seguir mantendo no tempo,
tanto por razóns de seguridade, de garantía de integridade do edificio, de protección
patrimonial, de estética e de exemplaridade das administracións públicas. E ademais dos
danos e dos riscos derivados desta situación, estase privando a comarca de Pontevedra
dun ben que podería ser, xunto cos xardíns, un importante elemento de dinamización
turística, científica e ambiental.
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En lugar de levar a cabo un proxecto propio para a recuperación rehabilitación e
posta en valor deste conxunto, o goberno galego intentou a súa privatización mediante a
cesión a ENCE, nunha clara operación de deixación de funcións e de branqueo da
pasteira. En todo caso, nin o investimento previsto nin o proxecto anunciado eran
acordes coa historia, situación, co significado e coa proxección conxunto, que ao
entender do BNG debe ter unha xestión pública e unha vocación ambiental.
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Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª:
Por que a Xunta incumpriu as obrigas do convenio asinado coa Deputación en
relación co Pazo de Lourizán?
Que ten previsto facer a Xunta de Galiza para garantir a conservación e
mantemento do Pazo de Lourizán?
Cal é o estado actual do edificio e que riscos existen relacionados co estado de
abandono en que se encontra?
Considera o goberno galego que a actual situación do edifico dá unha boa imaxe
de Galiza e da consellaría?
Que previsións de futuro ten a Xunta para o Pazo de Lourizán?
Considera o goberno de interese levar a cabo unha rehabilitación integral do
edificio e darlle un uso relacionado coa investigación, educación e divulgación
ambiental e nomeadamente coa biodiversidade, a sustentabilidade e multifuncionalidade
do monte?
Abriu ou vai abrir a Xunta unha negociación coa Deputación para a
transferencia da finca, para a ampliación da duración do convenio ou para a sinatura dun
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novo convenio?

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

Asdo.: Luis Bará Torres
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas e Luis Bará Torres, deputada e deputado do Grupo
Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 2ª, sobre a necesidade de elaborar un plan integral de renovación da rede de
saneamento do polígono empresarial de Bergondo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O polígono de Bergondo (A Coruña) acolle nesta altura 330 empresas en que
traballa de forma moi maioritaria a veciñanza das comarcas das Mariñas, da Coruña e
de Ferrol, converténdose nun moi importante motor económico do municipio.
Unha superficie empresarial que está ocupada na súa totalidade e para o que se
vén reclamando dun tempo a esta parte a necesidade da súa ampliación para dar resposta
á demanda.
Unha actividade empresarial de altura que se vén desenvolvendo desde hai 30
anos, que non se corresponde coa situación de abandono que vén sendo denunciado
desde hai tempo que pode poñer en risco pequenas empresas e postos de traballo neste
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polígono.
Desde a comunidade de propietarios do polígono de Bergondo trasládannos as
súas necesidades, ben coñecidas pola administración local e difundidas a través dos
medios de comunicación, derivadas dos problemas de saneamento e depuración que
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están provocando, cada vez con máis frecuencia, inundacións nas naves e importantes
perdas materiais e económicas.
Actualmente a rede de saneamento de pluviais e fecais que recolle as augas do
polígono, mais tamén da conca, é unitaria. A depuradora só se executou na súa primeira
fase das tres inicialmente previstas, o que xustifica a súa incapacidade para canalizar o
volume de auga en días de choivas intensas e/ou continuadas. Esta capacidade
insuficiente provoca o desbordamento das augas que se encamiñan directamente ao río
de Sada, coa consecuente degradación medioambiental que se xenera río abaixo en
profundidade.
Esta situación, que compromete unha oferta empresarial de calidade, persiste a
diario, independentemente das condicións metereolóxicas, véndose ademais acrecentada
debido ao deterioro da rede de abastecemento que presenta deficiencias persistentes,
derivadas de continuas avarías e rotura de canalizacións.
É por iso que se está a demandar ao concello un plan de actuación integral que
modernice a rede de abastecemento que permita a curto, medio e longo prazo un
mantemento correcto e a reposición gradual das infraestruturas.
Esta rede de abastecemento, xunto coa anteriormente amentada de saneamento
urxen ser resoltas, pois afectan a servizos básicos imprescindíbeis para o
desenvolvemento da actividade normal das empresas, como garantía de resposta ao
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elevado potencial laboral e económico deste polígono referencial.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
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. É coñecedora a Xunta das deficiencias continuadas da rede de saneamento do
polígono empresarial de Bergondo?
. Que opinión lle merece ao goberno galego a afectación tan negativa que
provocan as continuas avarías na canalización con perdas de millóns de litros de auga,
así como os continuos asolagamentos os días de choiva cos consecuentes prexuízos para
os propietarios das naves, xa que obrigan á súa parálise temporal?
. Ten contactado coa Xunta de Galiza o concello para valorar a participación
coordinada na mellora da rede de saneamento do polígono?
. Está disposta a Xunta a coordinar co concello un plan integral de renovación da
rede de saneamento do polígono industrial de Bergondo que poña fin a esta demanda do
empresariado afectado?
. En que prazo se compromete a Xunta a iniciar esta necesaria mesa de diálogo?

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Luis Bará Torres
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Deputada e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas e Luis Bará Torres, deputada e deputado do Grupo
Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No lugar de Obra de Paño, na parroquia de Lubre, concello de Bergondo, está en
tramite dende 2019 a implantación dunha planta fixa de xestión de residuos de
construción e demolición, promovida pola empresa Celso Núñez S.L. que non figura no
Rexistro de xestores e produtores de residuos de Galicia.
O Concello de Bergondo, veciñanza da zona, a Asociación Profesional de
Recicladores de Residuos de Construción e Demolición de Galicia (Arcodega) e o BNG
teñen cuestionado o lugar escollido debido ás molestias que pode provocar ás persoas
residentes na zona pola súa cercanía ás vivendas (alto nivel de ruído continuo, gran
cantidade de partículas de po ...) e os efectos negativos que pode ter en canto ao medio
ambiente, máxime cando na comarca hai varios polígonos industriais con parcelas
baleiras que poderían acoller este tipo de instalacións en mellores condicións e sen
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causar molestias.
Así mesmo, a propia asociación profesional de recicladores cuestiona a súa
necesidade debido a que a área da Coruña conta co maior número de empresas de
tratamento de residuos deste tipo de toda Galiza.
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A parcela na que a empresa prevé implantar esta planta está recollida no Plan de
Ordenación do Litoral (POL) como un corredor ecolóxico, moi preto do río Maior, polo
que ante un posible vertido, este podería contaminar a ría de Betanzos a través da súa
desembocadura nas praias do núcleo urbano de Sada, ou pozos particulares de parcelas
colindantes utilizados para consumo doméstico ou de animais. Así mesmo, esta previsto
recoller as augas fecais e pluviais todas xuntas no mesmo depósito, aumentando así o
perigo de desbordamento, que o propio proxecto recoñece, polo que sería difícil de
detectar con rapidez. Cabe recordar tamén que Bergondo fai parte da Reserva da
Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.
O proxecto non prevé ningunha medida correctora para evitar posibles vertidos
ou derrames de ningún tipo, a pesar de que, por un lado, poden manipularse residuos ou
substancias perigosas que chegan mesturadas e son baleiradas directamente no chan sen
saber exactamente que é o que reciben en cada transporte até a súa selección, xa que
non indican se a recollida a fará a propia empresa ou recibirá tamén doutras, e, por
outro, a utilización de maquinaria pesada ou a construción de depósitos de combustíbeis
e outras substancias que poden derramar ou verter. Tampouco prevé ningunha medida
diante da clasificación dos residuos que conteñan substancias perigosas, fora da súa
clasificación visual e manual.
Por outra parte, a zona non conta con rede de saneamento municipal, algo que se
obvia no proxecto presentado. Augas de Galiza ten dado o seu visto e prace sen
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comprobar este aspecto, polo que é evidente que non se pode facer uso dun servizo que
non está operativo e descoñécese cando o poderá estar, toda vez que aínda se atopa en
tramitación o proxecto para levalo a cabo.
O proxecto presentado non deixa claro que tipo de residuos se pretenden tratar;
en principio serían industriais non perigosos de industrias da zona pero non indica de
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cales; noutro apartado falan de residuos de construción e demolición, non industriais,
polo que non queda claro que pretenden tratar. Incluso se recoñece que ocasionalmente
poden recoller residuos indebidos, algo de extrema gravidade que vai en contra da
lexislación de trazabilidade e control de residuos, mesmo a nivel europeo.
Tampouco especifica que tipo de tratamento se lle vai dar aos materiais que
conteñan amianto, material altamente perigoso para o medio e para a saúde das persoas,
ou como van tratar os materiais que non poden ser valorizados, salvo entregalos a un
xestor final sen indicar a cales.
Esta solicitude está provocando queixas e descontento entre a veciñanza da
parroquia afectada e múltiples alegacións a este proxecto.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
. Como pensa actuar o goberno con respecto á solicitude de instalación da planta
de residuos na Obra de Paño no concello de Bergondo?
. Ten o goberno galego coñecemento das queixas veciñais, da oposición dos
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grupos políticos e diferentes colectivos a este proxecto?

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Mercedes Queixas Zas, Alexandra Fernández Gómez e
Paulo Ríos Santomé, deputados e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 2ª, sobre as
irregularidades e mal funcionamento do complexo de SOGAMA en Cerceda.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O grupo parlamentar do BNG tivo acceso a informacións relativas ao mal
funcionamento do complexo de incineración e vertido de SOGAMA, que segundo
algunhas fontes está relacionado con unha avaría na planta de incineración.
Esta situación está provocando unha situación de caos e colapso na planta de
recepción e clasificación de residuos, polo que unha grande parte están sendo derivados
directamente ao vertedoiro de Areosa. Tamén se estivo producindo un atasco na
recepción dos camións de transporte, con esperas de máis de 8 horas para descargar.
Polo que respecta ás instalacións do vertedoiro existen denuncias do comité da
empresa de transporte que alertan sobre as condicións de traballo pola falta de
iluminación cando se traballa de noite e pola inestabilidade do terreo, entre outras
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situacións de risco.
Por outra parte, dos datos da planta de compostaxe de Areosa, que foi vendida a
bombo e prato no seu día pola consellaría, son ridículos e raquíticos en canto á entrada
de biorresiduos e nulos en canto á produción de compost.
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Outro capítulo de irregularidades ten que ver cos contratos das plantas
empacadoras e do transporte, con denuncias que alertan sobre a sobrecarga dos camións
e as relacións directas entre as empresas adxudicatarias dos respectivos contratos
(GESECO no caso dunha parte importante das plantas de transferencia e COPASA no
caso do transporte).
Por último. Cabe sinalar a situación de monopolio que se dá en catro grandes
contratos do complexo de Cerceda (Planta de incineración, Planta de clasificación,
Vertedoiro de Areosa, Plan de Compostaxe de Areosa), todos xestionados polo grupo
Valtalia a través de diferentes empresas. Este mesmo grupo ten unha posición
dominante na xestión de residuos que saen de Cerceda para a reciclaxe, e ten tamén
conexións con unha das empresas que conforma a UTE adxudicataria do contrato de
transporte.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
2ª:
. Que problemas se están a producir no funcionamento da planta de incineración
e na planta de clasificación de SOGAMA en Cerceda?
. Por que razón se produciron esperas de ate 8 horas na descarga dos camións de
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transporte?
. Por que razón se deriva directamente ao vertedoiro de Areosa unha boa parte
dos residuos que chegan a Cerceda?
. Que medidas ten previsto adoptar SOGAMA para garantir a seguridade na
planta de recepción de residuos?
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. Que medidas ten previsto adoptar SOGAMA para garantir a seguridade no
vertedoiro de Areosa?
. Que previsións ten SOGAMA para cumprir os obxectivos anunciados na planta
de compostaxe de Areosa?
. Que medidas ten previsto adoptar SOGAMA en relación coas irregularidades
denunciadas nos contratos das plantas de transferencia e de transporte?
. Como valora SOGAMA a posición de dominio e case monopolio que se dá nos
contratos das instalacións de Cerceda?
. Existen solapamentos entre estes contratos no sentido de que existe persoal
técnico que comparte traballo nas distintas instalacións?
. Como valora a Xunta os resultados do sistema SOGAMA e o incumprimento
de Galiza dos obxectivos de reciclaxe para 2020?
. Por que a Xunta teima en apostar como solución dominante por sistemas
finalistas e non circulares (incineración e vertedoiro) no tratamento dos residuos?
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Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

Asdo.: Luis Bará Torres
Mercedes Queixas Zas
Alexandra Fernández Gómez
Paulo Ríos Santomé
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Á Mesa do Parlamento
Alexandra Fernández Gómez, Carme González Iglesias e Luis Bará Torres,
deputada e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 2ª, sobre a valoración da Xunta da sentenza que anula a
primeira fase da cidade deportiva do Celta.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A través do Concello de Mos e da Xunta, o Partido Popular leva catro anos
amparando e facilitando o pelotazo urbanístico que pretende facer a sociedade anónima
deportiva Real Club Celta coa Cidade Deportiva privada do clube que integraría un
centro comercial. Este macroproxecto pretende arrasar case 1 millón de metros cadrados
de solo rústico, grande parte de uso forestal con instrumentos de ordenación aprobados.
Esta operación ten por obxectivo obter unha ganancia rápida e fácil grazas á
construción dunha cidade deportiva privada ao que iría asociado tamén unha superficie
comercial de 142.000 m2 e todo sobre solo rústico expropiado a prezo barato. A propia
empresa recoñece que este centro comercial é unha peza fundamental da rendibilidade
desta operación. Unha operación altamente lucrativa a costa da perda de solo
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mancomunal e dos valores ambientais do monte.
Para sacar adiante este auténtico pelotazo, o propietario do Real Club Celta, o
empresario Carlos Mouriño, contou en primeira instancia co apoio do Concello de Mos
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gobernado polo PP, quen iniciou os trámites para a modificación do Plan Xeral de
Ordenación Municipal.
Así, en decembro de 2017 o Concello de Mos acorda co Celta o procedemento e
os pasos para sacar adiante o proxecto. Un mes despois o Concello envía escrito á
Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático para iniciar o
procedemento ambiental estratéxico da Modificación do Plan Xeral de Mos para a
delimitación dun sector de solo urbanizable de usos dotacionais e terciarios.
En 2018 a Xunta resolve esta petición mediante un informe que incluían
numerosas obxeccións a este proxecto por parte de numerosos organismos: Dirección
Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, Instituto de Estudos do Territorio,
Concello de Vigo, Confederación Hidrográfica Miño-Sil ou Demarcación de Estradas
do Estado en Galicia.
Todos estes evidencian a importante incidencia sobre o territorio que
comportaría esta actuación en numerosos planos: no medio ambiental, nomeadamente a
nivel dos solos, a auga ou a paisaxe, sobre os usos e actividades locais, especialmente
no comercio, ou sobre a ordenación das infraestruturas..
O rexeitamento da veciñanza e todas estas alertas sobre o impacto do proxecto
no seu conxunto deberan supor un cuestionamento a este proxecto. Pola contra empresa,
Concello e Xunta buscaron como subterfuxio a fragmentación do macroproxecto en
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diversas fases. A primeira destas fases consistiu na construción dos vestiarios e
edificacións auxiliares e dos primeiros campos de fútbol mediante dúas licenza
municipal directa. A seguinte fase (na que se atopa actualmente) requiriu da
colaboración da Xunta para aprobar un Plan Especial de Infraestruturas e Dotación
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mediante tramitación simplificada que evitase avaliar en profundidade os impactos
ambientais.
Esta fragmentación fíxose co obxectivo claro de axilizar o inicio das obras e
facilitar o asentamento e inicio da actividade deportiva, a pesar de seguir sen contar
aínda coas licenzas para a totalidade do complexo. De forma que en lugar de agardar a
someter a totalidade do proxecto a avaliación ambiental estratéxica, procurouse un
modus operandi consistente en ir construíndo e ocupando solo grazas a licenzas
fragmentadas e tramitacións exprés de Concello e Xunta, xerando así unha dinámica
coercitiva.
As obras correspondentes á primeira fase foron xa concluídas grazas á
colaboración das Administracións Públicas. Esta fase, en concreto, contou coa
implicación do Concello de Mos outorgando a licenza municipal directa para a
tramitación exprés, mais tamén co beneplácito e complicidade da Xunta de Galiza e
incluso co apoio e aval persoal do Presidente da Xunta, como así o demostra o seu
longo historial de actos e declaracións a este respecto. Un claro exemplo foi a
participación do sr. Feijóo o pasado 28 de novembro na inauguración desta primeira
fase do complexo deportivo privado, aínda cando este non conta cos permisos
necesarios para a totalidade do proxecto urbanístico.
Esta fragmentación fraudulenta da totalidade do proxecto é precisamente un dos
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elementos fundamentais sobre os que ven de pronunciarse esta mesma semana o
xulgado do Contencioso-Administrativo. A sentenza, que xira sobre esta primeira fase,
considera que as obras son parte dun conxunto que opera como un todo, é dicir, que as
obras inauguradas nesta primeira fase non podían ser fragmentadas da totalidade do
proxecto. Segundo a xuíza, a entidade desa unidade resulta cualificable como
“equipamento deportivo privado” a instalar en chan rústico. Polo tanto, en aplicación da
3
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normativa vixente, non era posible que aos vestiarios se lle outorgase licenza directa do
Concello senón que era necesario tramitalo mediante o Plan Especial de Dotacións e
Infraestruturas. Iso supón o incumprimento da Lei do Solo de Galicia.

Esta sentenza ven dar a razón á veciñanza ao tempo que supón un auténtico
varapau para o PP. Vista a implicación e aval directo do presidente da Xunta de Galiza
en toda esta operación, formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
. Que valoración fai a Xunta de Galiza sobre a sentenza do ContenciosoAdministrativo?
. Que medidas vai tomar a Xunta de Galiza á vista desta sentenza?
. Cree a Xunta de Galiza que se produciu unha fragmentación fraudulenta do
proxecta da Cidade Deportiva do Celta?
. Que valoración fai a Xunta de Galiza sobre a autorización dada polo Concello
de Mos para facilitar a construción desta primeira fase?
. Que opinión ten a Xunta de Galiza sobre unha posible legalización a posteriori
das obras realizadas?
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. Que valoración fai a Xunta de Galiza sobre os impactos que comportaría o
conxunto do proxecto da cidade deportiva?
. Baixo que criterio foi o presidente da Xunta a inaugurar as obras da primeira
fase da Cidade Deportiva do Celta?
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Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

Asdo.: Alexandra Fernández Gómez
Carme González Iglesias
Luis Bará Torres
Deputadas e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Alexandra Fernández Gómez na data 17/01/2022 14:36:28

María do Carme González Iglesias na data 17/01/2022 14:36:36
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Xosé Luis Bará Torres na data 17/01/2022 14:36:43
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Manuel Lourenzo Sobral, 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
A Axencia Galega de Infraestruturas está a tramitar o proxecto de reforma
parcial da PO 308 entre A Fontela e Combarro, obra integrada nunha serie de actuacións
de reforma por fases desde vial que conecta Pontevedra e O Grove pasando por Poio e
Sanxenxo.
Recentemente tivemos coñecemento da resposta da AGI á asociación veciñal,
cultural e recreativa de Combarro na que se comunica que se desbota a proposta de
construción dunha rotonda na intersección da PO 308 co Camiño Real e Baixada á
Chousa.
A construción desta rotonda é unha demanda unánime compartida pola
veciñanza e apoiada de xeito unánime pola corporación municipal de Poio, que
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refrendou así a proposta de alegacións para a mellora do proxecto de reforma da PO 308
entre A Fontenla e Combarro.
Nestas alegacións municipais faise constar que o deseño actual deste treito da
PO 308 “é insuficiente, configurando un dos puntos máis conflitivos de toda a PO 308,
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complicado pola grande cantidade de peóns que conflúen na contorna con grande perigo
da súa integridade”.
Este punto do PO 308, situado en pleno casco urbano de Combarro, é unha
intersección moi transitada porque nela sitúase o vial de acceso ao casco histórico de
Combarro. A elevada intensidade do tráfico, multiplicado na época estival, fai que o
xiro se faga con moita dificultade, o que leva aparellada tamén unha alta sinistralidade.
Desde o BNG consideramos que a travesía da PO 308 á altura de Combarro
debería ser obxecto dunha actuación integral de urbanización, de xeito semellante ás
que se realizou na rúa do Progreso na veciña vila de Sanxenxo.
Por parte da Xunta de Galiza optouse por unha reforma parcial e non integral,
mais sería un erro grave non incluír neste proxecto a reforma da intersección citada,
mediante a construción dunha rotonda que mellore a mobilidade tanto peonil como
motorizada.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
. Considera a Xunta necesario construír unha rotonda na intersección da PO 308
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coa rúa do Camiño Real e a Baixada á Chousa en Combarro?
. Vai ter en conta o Goberno galego as demandas da veciñanza e da corporación
municipal de Poio en relación co proxecto de reforma da PO 308 entre A Fontela e
Combarro?
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. Comparte o Goberno galego a necesidade dunha reforma integral da travesía da
PO 308 en Combarro para mellorar a seguranza viaria e a calidade urbana deste vial?
. Como valora o Goberno galego os problemas de mobilidade e sinistralidade
que se dan nesta intersección e que medidas ten previsto adoptar para resolvelos?

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 17/01/2022 14:37:42
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 17/01/2022 14:37:46

Paulo Ríos Santomé na data 17/01/2022 14:37:55
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Rosana Pérez Fernández e Iria Carreira Pazos, deputado
e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao
abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 2ª, sobre a colaboración entre a Xunta e a Mancomunidade
Serra do Barbanza para a mellora e impulso do sistema de xestión de residuos
municipais.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Mancomunidade de concellos Serra do Barbanza creouse en 1997 coa
finalidade de prestar o servizo público de recollida e tratamento de residuos municipais.
No ano 2001 adxudicouse á empresa FCC o contrato de construción do complexo de
tratamento de residuos situado en Servia (Lousame), e no 2003 inauguráronse e
comezaron a funcionar as instalacións, que prestan servizo a unha área de máis de
80.000 habitantes de 9 concellos: Lousame, Brión, Ames, Noia, Porto do Son, Muros,
Rois, Carnota e Ponte Cesures.
No ano 2023 finaliza o contrato de xestión da planta de Lousame (recollida e
tratamento de residuos), polo que por parte da Mancomunidade Serra do Barbanza se
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deben adoptar as decisións necesarias para darlle continuidade a un modelo que, malia
ás dificultades para o seu desenvolvemento e ás eivas que presenta, constitúe unha
alternativa viábel e alineada cos obxectivos establecidos no marco europeo, estatal e
galego: principios de autosuficiencia e proximidade, recollida separada da fracción
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orgánica (biorresiduos), xerarquía de residuos, penalización de tratamentos finalistas
como a incineración e o depósito en vertedoiro…
Cómpre ter en conta que a lexislación derivada da Directiva Marco de
Residuos(2018) establece a obriga da recollida separada dos biorresiduos por parte dos
concellos: no caso da nova lei galega esta obriga fíxase a partir do 31 de decembro de
2023, e no anteproxecto da lei de residuos estatal -en trámite parlamentario- un prazo
anterior.
Desde os seus inicios, a Xunta de Galiza e SOGAMA tiveron unha actitude de
falta de colaboración e mesmo hostilidade contra outros sistemas alternativos de
tratamento dos residuos municipais, como é o da Mancomunidade Serra do Barbanza.
Nestes momentos, semella que se está dando unha guerra soterrada e unha campaña de
presión para botar abaixo o “sistema Lousame” co obxectivo de transformar o complexo
actual nunha planta de transferencia integrada en SOGAMA. Dentro desta campaña de
“acoso e derrubo” inclúese a difusión de mensaxes falsas sobre a suposta negativa da
UE a subvencionar sistemas alternativos a SOGAMA. Estamos nun exemplo
escandaloso de falsificación da realidade e do mundo ao revés, xa que é precisamente o
sistema promovido pola Xunta o que non cumpre os requisitos establecidos pola UE ao
non contemplar a recollida separada e tratamento da materia orgánica (biorresiduos). A
realidade é que tanto Lousame como Nostián presentan valores moitos máis altos ca
SOGAMA en materia de recuperación e reciclaxe. E que se Galiza incumpriu os
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obxectivos establecidos para 2020 foi precisamente polo fracaso do sistema imposto
pola Xunta, que está baseado en solucións finalistas como a incineración e o vertedoiro.
Ademais do retroceso que suporía desde o punto de vista social e ambiental, o
desmantelamento do sistema Lousame tería unhas graves consecuencias desde o punto
de vista laboral, xa que se perderían arredor de 100 postos de traballo dos 160 con que
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conta actualmente o complexo. Isto suporía un duro golpe económico, xa que estamos a
falar dun dos principais centros de traballo da contorna. E ademais tería unha especial
incidencia negativa no emprego feminino, que é maioritario na planta de tratamento de
Lousame.
Desde o BNG consideramos que a Xunta debe mudar a actitude de
confrontación pola de cooperación coa outros sistemas como o de Lousame que, coas
melloras necesarias, contribuirían ao cumprimento das novas esixencias da normativa
de residuos. En lugar de atacar e socavar o proxecto da Mancomunidade Serra do
Barbanza, o goberno galego deberían establecer liñas de colaboración e mesmo de apoio
económico para garantir a súa continuidade, a súa viabilidade e a súa modernización.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 1ª :
. Que valoración lle merece ao goberno galego o sistema de xestión dos residuos
da Mancomunidade Serra do Barbanza?
. Como valora a Xunta os datos de recuperación e reciclaxe de Lousame, moi
superiores aos de SOGAMA?
. A que se deben os ataques da Xunta a sistemas de tratamento de residuos
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alternativos a SOGAMA?
.

Considera normal o goberno galego facer pública unha nota sobre as

supostas intencións da UE de non subvencionar sistemas alternativos a SOGAMA?
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. Existe un plan do goberno galego para integrar a planta de Lousame en
SOGAMA?
. Que valoración lle merece á Xunta a perda de postos de traballo,
maioritariamente femininos, que suporía o desmantelamento do sistema de xestión de
residuos de Lousame e a súa integración en SOGAMA?
. Ten previsto o goberno galego iniciar unha liña de cooperación e colaboración
económica con sistemas de xestión de residuos alternativos a SOGAMA?

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

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

Xosé Luis Bará Torres na data 17/01/2022 14:39:19

Rosana Pérez Fernández na data 17/01/2022 14:39:26
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Iria Carreira Pazos na data 17/01/2022 14:39:36
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Á Mesa do Parlamento
Daniel Castro García, Ramón Fernández Alfonzo e Daniel Pérez López,
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 6ª, sobre a necesidade de levar a cabo un Plan Industrial para a
Mariña.

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

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
6ª:
- Cal é a folla de ruta da Xunta de Galiza despois da Folga Xeral da Comarca da
Mariña?
- Segue a Xunta de Galiza considerando innecesario un Plan de Industrialización
e Emprego para a comarca da Mariña?
- Vai a Xunta de Galiza desenvolver novas políticas en materia de
infraestruturas na comarca da Mariña?
- Cal vai ser a política industrial da Xunta de Galiza na comarca da Mariña
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despois da parada das cubas de Alcoa e do peche definitivo de Vestas?

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

Asdo.: Daniel Castro García
Daniel Pérez López
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Ramón Fernández Alfonzo
Deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Daniel Castro García na data 17/01/2022 17:24:08

Daniel Pérez López na data 17/01/2022 17:24:12
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3

102220

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, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª, sobre a urxencia de reforzar a calidade asistencial sanitaria no
CHUAC e na Atención Primaria da comarca da Coruña.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A pandemia provocada pola Covid-19 non fixo senón demostrar aínda máis a
importancia de dispoñer dun sistema de saúde público, universal e gratuíto. Dende o
inicio da pandemia, os traballadores e as traballadoras da sanidade pública recibiron o
recoñecemento e a gratitude da cidadanía ao seu labor, desenvolvido en durísimas
condicións. Este recoñecemento abría a esperanza de que tras o estado de alarma
sanitaria o SERGAS impulsase medidas e reformas para mellorar e afortalar o noso
sistema público de saúde, corrixindo as feblezas provocadas por anos de políticas de
recortes, tal como demandaban as sociedades científicas e axentes sociais e sindicais.
Porén, esa demanda non se está a cumprir.
Nas últimas semanas, o persoal de urxencias do Hospital Universitario da
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Coruña estase a manifestar reclamando que se reforce o cadro de persoal para facer
fronte á saturación do servizo.
O persoal do servizo de urxencias denuncia a vulneración dos acordos relativos
a ratios de traballo, falla de cobertura de ausencias, sobrecarga de profesionais e
denegación dos permisos de xeito sistemático.
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Esta situación, produto, entre outras cousas, da insuficiencia de persoal, provoca
que a ratio de persoas enfermeiras por doentes ao seu cargo sexa de 1 por 16, en contra
das recomendacións da Organización Mundial da Saúde e entidades sociosanitarias que
consideran que a ratio non debe exceder de 1 por 12.
O persoal de urxencias do CHUAC advirte que o alto grao de presión asistencial
ao que se ven sometidos imposibilita a calidade e seguridade na atención ao paciente,
froito dunha situación de saturación que provoca, entre outras cousas, a acumulación de
doentes nos corredores.
Esta situación vén sumarse aos problemas que acumula a atención primaria na
comarca da Coruña, mais que se acentúa por toda Galiza. Antes da pandemia da Covid19, a Atención Primaria atravesaba unha profunda crise estrutural, con demoras e
masificación da asistencia, como consecuencia dos recortes nos orzamentos aplicados
polos Gobernos da Xunta de Galiza nos últimos anos. Na actualidade, os orzamentos na
Atención Primaria apenas supoñen o 12% do orzamento sanitario total, polo que é
evidente a necesidade de incrementalo.
A crise da pandemia por Covid-19 e a súa patoloxía significou a paralización da
actividade asistencial tanto da atención primaria como da hospitalaria, por medo a que
colapsasen os hospitais, o que determinou non só postergar a actividade asistencial
preferente e crónica, senón tamén a cirúrxica non urxente, co incremento das demoras,
quer en consultas quer en probas complementarias, así como as listaxes de espera
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cirúrxicas. Estímase que en Galiza paralizáronse ao redor de 3.000 intervencións
cirúrxicas, 600.000 consultas e 20.000 probas diagnósticas.
Ao mesmo tempo, a administración pechou os centros de saúde e/ou limitou o
acceso aos mesmos, substituíndo a consulta presencial pola telefónica, e reduciu o aforo
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das salas de espera obrigando os pacientes a facer cola fóra dos centros para recibir
atención.
Durante o estado da alarma sanitaria, a atención primaria demostrou a
importancia de dispoñer dun nivel asistencial universal, gratuíto e de proximidade coa
poboación. Nos meses máis duros do confinamento, a atención primaria identificou
contaxios e contactos, realizou o seguimento das persoas infectadas nos seus domicilios,
atendeu e resolveu o resto das patoloxías e as dúbidas e temores da cidadanía.
Porén, non se acometeron as reformas e melloras que esixía a situación e
persiste a precariedade, engadida a unha atención baseada en primar consultas
telefónicas sobre as presenciais e con restricións de acceso aos centros de saúde.
A implantación das consultas telefónicas de xeito xeneralizado non é
comprendida pola cidadanía e orixina nela sentimentos de afastamento e desprotección
do sistema sanitario público.
Restrinxir o acceso aos centros de saúde, formando longas filas diante do centro
co argumento de “evitar contaxios”, non aborda o principal problema: falta de recursos
e medios para dar unha axeitada cobertura asistencial á poboación. Ante esta situación,
a plataforma SOS Sanidade Pública reclama que se implante de xeito inmediato nos
centros de saúde un protocolo anticovid-19 que estabeleza circuítos seguros de
mobilidade no seu interior e salas de espera adaptadas para cumprir coas actuais normas
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sanitarias e que se amplíe o cadro de profesionais e as quendas de atención para rematar
coas inaceptábeis listaxes de espera.
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Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
5ª:
- É consciente o goberno de que os hospitais que conforman o CHUAC teñen un
déficit histórico de persoal respecto do “ratio” de profesional/paciente?
- Como explica o goberno que o Servizo de Urxencias do HUAC viva nunha
saturación permanente?
- As unidades de críticos, o cadro de persoal do bloco cirúrxico, as unidades de
hospitalización ou dos servizos centrais, sofren tamén unha situación de colapso
permanente, desorganización e sobrecarga continuada. Que está a facer o goberno
galego para remediar esta situación insostíbel?
- Considera o goberno da Xunta que se garante a atención de calidade e a
dignidade de pacientes e profesionais ateigando os corredores do HUAC de doentes?
- A Xerencia comprometeuse coas unidades de críticos en achegar solucións,
mais cales foron eses compromisos?
- Que medidas están a pór para remediar as graves deficiencias de calidade
asistencial na comarca da Coruña, logo de sucesivas vagas dunha pandemia que xa dura
dous anos?
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- Como ten previsto o goberno reverter, de urxencia, en accións concretas de
mellora da calidade das condicións de traballo os testemuños de agradecemento público
ao colectivo sanitario?
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- Como vai garantir a Xunta unha calidade asistencial pública e presencial para
os galegos e galegas que ficou gravemente comprometida durante a pandemia como
consecuencia dos recortes da última década do Partido Popular?

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Iria Carreira Pazos na data 17/01/2022 18:15:06

María Montserrat Prado Cores na data 17/01/2022 18:15:09
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª, sobre ás medidas a tomar para evitar que a Atención Primaria
chegue a un punto de non retorno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A COVID 19, puxo de relevo que precisamos un sistema sanitario público forte,
cunha Atención Primaria reforzada como clave de bóveda, sen recortes, que permita
responder ás necesidades de saúde da poboación e na que o persoal sanitario conte con
recursos para que as persoas doentes poidan recibir a atención que precisan en cada
momento e estar ben dimensionado para abordar as emerxencias sanitarias cando
xurdan. Puxo de relevo as consecuencias dos 11 anos recortes levados a cabo polo
Partido Popular na Xunta.
Unha das consecuencias da pandemia son os danos colaterais á atención, ao
tratamento de outras patoloxías, especialmente as crónicas. Tensionou ao máximo o
sistema sanitario ao dirixir unha parte moi importante, dos xa escasos recursos
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existentes, dos esforzos, cara o control da pandemia. O sistema sanitario, as/os
profesionais non son de goma, non se poden estirar indefinidamente, polo que se non se
aumentan os recursos é imposíbel dar resposta ás necesidades sanitarias das galegas e
galegos.
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Non é de recibo que un ano despois de iniciada a pandemia calquera patoloxía
que non sexa COVID agarde semanas a ser atendida, non se pode seguir dificultando o
acceso aos centros sanitarios, cunha porcentaxe de presencialidade que non chega ao
50%, segundo o propio Conselleiro de Sanidade, segue habendo demoras de semanas
para conseguir unha cita, incluso telefónica, os doentes seguen facendo cola ás portas
dos centros de saúde, en moitos casos á intemperie.
A responsábel da situación non é a poboación que “acude inxustificadamente
aos centros de saúde”, nin d@s profesionais, senón que é consecuencia da política
sanitaria do Partido Popular na Xunta, que leva anos con actuacións de acoso e derribo
da sanidade pública en xeral, e da Atención Primaria en particular.
Estase producindo tamén unha falta de equidade manifesta, segundo a Área
Sanitaria e o centro de saúde que lle corresponde ás persoas que precisan asistencia
sanitaria, tanto para acceder aos centros, como na presencialidade da atención e o
seguimento que se realiza d@s doentes. Como exemplo é a contestación enviada na
Área Sanitaria da Coruña Cee á reclamación dun doente na que se explicita que cada
centro ten instaladas unhas medidas organizativas, de protección individual e colectiva.
Esta situación pon de manifesto a falta de protocolos unificados, de coordinación e de
seguimento por parte do Sergas.
O malestar social e profesional é cada vez máis elevado, a Atención Primaria
está a sufrir un profundo deterioro, que se non se actúa de inmediato, vai chegar a un
CSV: BOPGDSPG-NYqCRvK6Y-3
REXISTRO-QrJtAsFhk-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

punto de non retorno, que todo indica que é o obxectivo perseguido polos polo Partido
Popular.
Mentres isto ocorre na sanidade pública, medra exponencialmente o recurso á
sanidade privada, á contratación de seguros privados de saúde por parte da cidadanía,
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non por vontade ou convencemento senón por esa falta de resposta e atención na
sanidade pública.
O BNG ven denunciando desde fai anos a política de acoso e derribo que o
Partido Popular está practicando coa Atención Primaria, a mingua dos orzamentos, a
falta endémica de profesionais, a indecente precariedade laboral, a súa secundarización,
a falta de capacidade de decisión...
A Xunta está desescalando a actividade económica, lúdica, social... polo que
non hai ningunha xustificación para non facer o mesmo coa atención sanitaria, a
empezar pola Atención Primaria.
É máis que evidente que non é posíbel atender unha situación excepcional como
a actual durante máis dun ano, sen máis recursos, obrigando @s profesionais a traballar
en primeira liña de defensa contra a Covid-19, facendo seguimento das miles de persoas
que pasan a enfermidade nos seus domicilios, atendendo as patoloxías ordinarias,
crónicos...con déficits de persoal e cada vez máis esgotad@s.
É urxente implementar unha estratexia para que a Atención Primaria dispoña
dos profesionais, recursos e capacidade de tomar decisións, que permitan atender todas
as demandas da poboación, unha atención sanitaria de calidade.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
. Cando vai tomar medidas a Xunta de Galiza para dotar a Atención Primaria dos
recursos, profesionais e capacidade de decisión con Xerencias propias, para poder
prestar unha atención sanitaria de calidade as galegas e galegos?
3
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. Vai realizar as accións precisas para que todas as persoas que o precisen
poidan solicitar atención presencial en Atención Primaria?
. Por que non establece protocolos claros e unificados de aplicación en toda
Atención Primaria, para o acceso aos centros de saúde e á atención presencial e
telefónica?
. Cando vai garantir a atención telefónica sen demoras, co aumento e mellora da
rede, dotación do número de profesionais precisos para responden ao aumento
exponencial da demanda?
. Ten realizado unha avaliación da situación dos centros de saúde en canto á
restricións de acceso, porcentaxe de atención presencial, telefónica e telemática, tempos
de espera, volume da carga de traballo que está a supoñer para xs profesionais a
atención ás persoas afectadas por COVID-19, profesionais que non son substituídos,
prolongacións de xornada, intersubstitucións...?
. A que agarda para realizar un Plan de Ordenación de Recursos Humanos, e un
sistema de identificación de prazas?
. Vai poñer en marcha un Plan de Mellora de Atención Primaria que remate cos
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11 anos de deterioro e recortes e impida que chegue a un punto de non retorno?

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Iria Carreira Pazos na data 18/01/2022 10:27:57

Olalla Rodil Fernández na data 18/01/2022 10:28:01
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María Montserrat Prado Cores na data 18/01/2022 10:28:12
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Á Mesa do Parlamento

Patricia Otero Rodríguez 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 desmantelamento dos servizos de Atención Primaria no concello de Viveiro
véñense padecendo e denunciando dende hai moitos anos. O centro de saúde e o
PAC de Viveiro sofren dende hai moito tempo os 12 anos de recortes na sanidade
por parte do goberno popular na Xunta de Galicia.
O centro de saúde de Viveiro, como tantos outros da provincia de Lugo e do resto
de Galicia son o exemplo do ataque, que a Xunta de Galicia, fai cara á Atención
Primaria, base do sistema asistencial para construír unha sanidade próxima e de
calidade.
Como diciamos a situación de saturación e colapso que está a vivir o centro de
saúde de Viveiro non é nada novo, froito da COVID19, xa viña de vello, e eran e
son habituais as queixas dos seus usuarios e usuarias.
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Só poñer algúns exemplos da falla de médicos deste centro de saúde que
demostran que se trata dun problema estrutural e non puntual:
-

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

-

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

-

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

102231

Esta é a política do señor Feijóo para coa atención primaria; non cubrir baixas,
nin vacacións, nin excedencias, nin xubilacións. Dende hai moitos anos dende o
Concello de Viveiro, os profesionais sanitarios e os usuarios deste centro de
saúde levan denunciando a falta de medios humanos e materiais e pedindo que se
cubran estas baixas e se poñan os medios suficientes para ter unha atención
primaria de calidade que así o merecen os pacientes, pero tamén para ter unhas
condicións dignas para os seus profesionais xa que en moitos momentos teñen
que atender unha media diaria de 90 a 100 pacientes.
Agora, en plena sexta ola da covid-19, este centro atópase nunha situación
caótica. Na semana pasada chegaron a faltar 3 dos 7 médicos da quenda da mañá,
o que implicou entre outros problemas, a que se chegasen a aprazar moitísimas
citas e que como denunciou algún paciente en prensa .... “ O problema máis
gordo é que non te avisan, sábelo cando chegas ao centro de saúde despois de
desprazarte”. Ademais os usuarios están tardando ata 16 días para conseguir citas
médicas.
E o caso chegou ata un punto tan caótico que durante varios días este centro de
saúde chegou a contar só cun único médico, para atender a case 16.000 veciños e
veciñas.
Por iso, a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes preguntas:
1ª) Cando pensa o Goberno galego repoñer o número completo de profesionais
de Atención Primaria que ten asignados o centro de saúde de Viveiro?
2ª) Considera o Goberno galego que a asistencia sanitaria en atención primaria
está cuberta de maneira plena e total para a veciñanza do concello de Viveiro?
Pazo do Parlamento, 17 de xaneiro de 2022

CSV: BOPGDSPG-NYqCRvK6Y-3
REXISTRO-FGbuKRSZO-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:
Patricia Otero Rodríguez na data 17/01/2022 17:59:07
Julio Torrado Quintela na data 17/01/2022 17:59:23
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, Maria González Albert e Carmen Aira Díaz,
deputado e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 7ª.

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

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
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7ª:
-Cal é a razón pola que a Consellería do Medio Rural na orde de axudas ó
asociacionismo agrario, no seu artigo 3.2 establece coma requisito a inclusión no
Registro Nacional de Asociaciones mesmo para asociacións agrarias de ámbito
exclusivo desta Comunidade Autónoma?
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-Porque se contradí esta Orde de Axudas co mesmo regulamento do Registro
Nacional de Asociaciones por dispoñer este no seu preámbulo que é so para as
asociacións de ámbito estatal ou de máis dunha comunidade autónoma?
-Que pensa facer este goberno para remedia-lo trato, a todas luces inxusto, dado
a estas asociacións profesionais agrarias?

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

María del Carmen Aira Díaz na data 18/01/2022 10:40:22

CSV: BOPGDSPG-NYqCRvK6Y-3
REXISTRO-RHBJNssVT-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

María González Albert na data 18/01/2022 10:40:26

Xosé Luis Rivas Cruz na data 18/01/2022 10:40:33
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Á Mesa do Parlamento

Patricia Otero Rodríguez 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 8ª.
O Fondo Europeo Marítimo e de Pesca ( FEMP) é un dos cincos Fondos
Estructurais e de Inversións Europeas para o período 2014-2020 que contribúe á
consecución dos obxectivos de Política Pesqueira Común (PPC), a Política
Marítima Integrada (PMI) e a Estratexia Europea 2020.
Segundo o Acordo de Conferencia Sectorial de Pesca de 2014 dos 1.089 millóns
de euros de fondos comunitarios do FEMP asignados a España 371,02 millóns
correspondíanlle a Galicia, o que supón o 44,72 % do repartido entre as
comunidades autónomas ( 829,55 millóns).
Por iso, a deputada e o deputado que asinan, formulan as seguintes preguntas:
1ª) Cal foi o grao de execución do FEMP do exercicio 2020?
2ª) Cal foi o grao de execución do FEMP do exercicio 2021?
3ª) Cal é o grao de execución total do FEMP 2014-2020 a día de hoxe?
4ª) Como valora a Xunta de Galicia a execución dos fondos FEMP 2014-2020
asignados a Galicia?
5ª) Considera a Xunta de Galicia que con eses niveis de execución do FEMP se
corre o risco de deixar unha cantidade importante de diñeiro sen executar cando
finalice o seu período de execución?
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6ª) Considera a Xunta de Galicia que con ese nivel de execución do FEMP se lle
presta a máxima axuda posible ao sector?
Pazo do Parlamento, 17 de xaneiro de 2022
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Á Mesa do Parlamento
Iria Carreira Pazos, Montserrat Prado Cores e Olalla Rodil Fernández,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª, sobre a ausencia de pediatría a tempo completo no CS de Galeras
en Santiago de Compostela.

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

Ante a gravidade do exposto anteriormente, formúlanse as seguintes preguntas
para resposta oral na Comisión 5ª :
. É consciente o goberno galego da situación na que se atopa a pediatría de
Atención Primaria en todo o País, nomeadamente no caso que nos ocupa do Centro de
Saúde de Galeras?
. Que medidas ten contempladas o executivo para reverter esta situación de
colapso na que se atopa este nivel asistencial?
. Vai recuperar o goberno galego o servizo de pediatría en xornada completa no
Centro de Saúde de Galeras?
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. Cal é a razón pola que o goberno galego non realiza un Plan de Ordenación de
Recursos Humanos que lle permita coñecer e constatar cales son as necesidades
específicas de persoal que presenta cada área e que sirva como base para elaborar un
plan de estabilización de emprego?
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Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Iria Carreira Pazos na data 18/01/2022 11:44:23

María Montserrat Prado Cores na data 18/01/2022 11:44:27
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Ramón Fernández Alfonzo e Daniel Pérez López,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 3ª, relativa á valoración da Xunta de Galiza respecto do
empeoramento das previsións económicas do Banco de España e as súas repercusións
para Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado martes 23 de marzo facíanse públicas as novas proxeccións
macroeconómicas da economía a nivel estatal que elabora o Banco de España para o
período 2021-2023 e que supoñen, en termos globais, un empeoramento respecto das
previsións anteriores deste, no mes de decembro de 2020, e tamén respecto das
previsións doutros organismos económicos.
O Banco de España sinala que as perspectivas económicas seguen suxeitas a un
elevado grao de incerteza tanto pola evolución da pandemia como pola evolución do
proceso de inmunización, prevendo a posibilidade de novos surtos e a hipótese dun
abandono das medidas de prevención cara finais de 2021. Así mesmo, sinala tamén as
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incertezas xeradas pola propia evolución das consecuencias económicas, que prevé
estarán marcadas polas secuelas no tecido produtivo e laboral e tamén pola velocidade
dalgunhas mudanzas como a caída do turismo, que non prevé normalizar até 2022, ou o
crecemento do aforro nunha posición conservadora dos fogares por mor da incerteza
contextual.
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Entre outros elementos, o organismo rebaixa o medre do PIB ao 6% en media
anual en 2021, 8 décimas menos do que prevía no mes de decembro, fundamentalmente
por mor do mal comezo de ano e en previsión dun repunte forte a partir do verán que se
impulsaría até 2022. Para dito ano a previsión sería de medre do 5,3% cunha posterior
moderación no ano 2023 (1,7%). Así mesmo, dado o alto grao de incerteza, o organismo
formula dous escenarios alternativos, un máis suave e outro máis duro, mais en todo
caso cómpre ter a anteriormente desglosada como a considerada como máis factible.
É de sinalar tamén a diferenza destas previsións coas estimadas polo goberno
central na elaboración dos Orzamentos xerais de 2021, case catro puntos superiores ao
que estima o organismo. Así mesmo, é necesario avaliar o impacto destas previsións nas
propias previsións elaboradas pola Xunta de Galiza.
Así mesmo, cómpre atender aos diferentes elementos que sinala de orde
internacional o Banco de España, como as posibilidades de que impacte o paquete fiscal
recentemente aprobado en Estados Unidos ou o Brexit.
É necesario valorar estas cuestión e coñecer a valoración da Xunta de Galiza
respecto do empeoramento das previsións económicas do Banco de España e as súas
repercusións para Galiza.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
CSV: BOPGDSPG-NYqCRvK6Y-3
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3ª:
Como valora o goberno galego o impacto do incremento dos prezos,
singularmente de alimentación e enerxía, na economía e nos fogares galegos?
Como valora o goberno galego a consolidación da suba da inflación, por riba das
previsións elaboradas polos institutos estatísticos?
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Como afecta isto ás previsións macroeconómicas que prevía nos orzamentos
para o ano 2022?
Considera que isto é inherente á recuperación progresiva dos efectos da
pandemia ou entende que hai factores conxunturais nos que debe intervir?
Como valora o impacto do encarecemento de bens básicos para o
desenvolvemento da vida, como a enerxía ou a alimentación?
Que previsión fai o goberno galego desta situación?
Está a elaborar algún estudo específico? Vai contemplar isto no Plan
Estratéxico?

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Ramón Fernández Alfonzo
Daniel Pérez López
Deputada e deputados do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Ramón Fernández Alfonzo, Montserrat Prado
Cores e Iria Carreira Pazos, deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,

presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 5ª, sobre a dotación
dunha residencia de maiores de titularidade e xestión pública no Concello de Narón e as
medidas que debe adoptar a Xunta de Galiza ao respecto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A crise sanitaria provocada pola Covid-19 puxo en evidencia as eivas do actual
modelo de residencias que impera en Galiza. Á falta de persoal suficiente de atención
directa engádese a escaseza de prazas públicas e a preeminencia de grandes centros
residenciais que, de media, superan o medio cento usuarias.
O Concello de Narón é un exemplo representativo desta situación. Cunha
poboación próxima aos 40.000 habitantes –máis de oito mil por riba dos 65 anos, na
actualidade só dispón de 30 prazas concertadas nunha das dúas residencias de maiores
que se atopan na localidade, ningunha delas de titularidade pública.
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Desde hai anos, a veciñanza de Narón vén reclamando o incremento dos
servizos dirixidos á atención á dependencia, nomeadamente a creación dunha residencia
de maiores pública. Demanda que trasladou o Grupo parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego como emenda parcial no debate dos orzamentos para 2021.
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E é que, a ausencia dun servizo público vulnera os dereitos sociais das persoas
maiores abocadas a ocupar unha praza privada ou a marchar da súa localidade.
Desde o BNG vimos defendendo a necesidade –cada vez máis urxente por mor
da Covid-19, de mudar o actual modelo de coidados para deseñar un outro de carácter
público que poña no centro as persoas e o seu dereito a unha vellez digna situando a
atención no domicilio como un elemento central do mesmo. Porén, os recursos
residenciais deben ser garantidos.
Galiza, e tamén Narón, fican hoxe moi lonxe da rateo de prazas residenciais por
cada 100 habitantes maiores de 65 anos. Se a recomendación da Organización Mundial
da Saúde (OMS) se sitúa no 5%, no noso país sumando todos os recursos existentes
(públicos, privados e concertados) apenas chegan ao 3%.
Recentemente, en febreiro de 2021, o Concello de Narón trasladou á Xunta de
Galiza –concretamente a representantes da Consellaría de Política Social-- a
posibilidade de cesión duns terreos municipais para a construción dunha residencia
pública.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
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. Como valora a Xunta de Galiza o número de centros e prazas de residencias de
maiores que existe en Narón?
. Cre que están garantidos os dereitos sociais da veciñanza, especialmente da
máis maior e da poboación dependente coa oferta que existe actualmente na oitava
cidade de Galiza?
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. Pensa o Goberno galego dotar dunha residencia pública Narón?

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Iria Carreira Pazos na data 18/01/2022 12:09:02

María Montserrat Prado Cores na data 18/01/2022 12:09:07
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Ramón Fernández Alfonzo na data 18/01/2022 12:09:15

Olalla Rodil Fernández na data 18/01/2022 12:09:27
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores e
Iria Carreira Pazos, deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral na Comisión 5ª, sobre a introdución de cláusulas de
igualdade na normativa galega.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No Pleno do Parlamento galego do día 13 de marzo de 2019, aprobouse unha
iniciativa do Bloque Nacionalista Galego relativa ás accións que debe impulsar a Xunta
de Galiza para a incorporación cláusulas de igualdade na contratación pública galega co
seguinte texto:
O Parlamento insta a Xunta de Galiza a impulsar as seguintes accións para a
incorporación cláusulas de igualdade na contratación pública galega:
1. Definir e aprobar, en colaboración coas forzas políticas, sindicais e axentes
sociais e económicos, no prazo de 6 meses o proceso metodolóxico para a implantación
de cláusulas de igualdade onde se contemple: diagnose, planificación para a posta en

CSV: BOPGDSPG-NYqCRvK6Y-3
REXISTRO-Wp3Jp23xx-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

marcha e mecanismos de avaliación.
2. Designar unha comisión responsábel do seguimento do proceso e da
avaliación periódica na que obrigatoriamente estea incorporada unha persoa
representante da Secretaría Xeral de Igualdade.
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3. Garantir un grupo técnico multidisciplinar para fornecer a asistencia técnica
especializada que precisen as áreas de goberno.
4. Elaborar e remitir á Cámara Galega un informe anual da implantación
progresiva das cláusulas de igualdade que incorpore información tanto estatística como
cualitativa e a difusión de experiencias e boas prácticas
5. Impulsar as modificacións legais oportunas para blindar legalmente a
obrigatoriedade da inclusión deste tipo de cláusulas na contratación pública galega.
Até o momento o acordo non se materializou e pouco ou nada se sabe do grao
de avance no seu cumprimento.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
. Que medidas ten adoptado a Xunta de Galiza para dar cumprimento ao acordo
adoptado polo Parlamento o 13 de marzo de 2019 relativo ás cláusulas de igualdade?
. Negociou e/ou está a negociar a metodoloxía para a implantación de cláusulas
de igualdade onde se contemple: diagnose, planificación para a posta en marcha e
mecanismos de avaliación?
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. Cando ten previsto cumprir a totalidade do acordo o Goberno galego?

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Noa Presas Bergantiños
Montserrat Prado Cores
Iria Carreira Pazos
Deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 18/01/2022 12:11:00

Noa Presas Bergantiños na data 18/01/2022 12:11:05

María Montserrat Prado Cores na data 18/01/2022 12:11:16
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª, relativa á recuperación da ambulancia de apoio a Lalín e a
dotación dunha ambulancia medicalizada.

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

é moi deficitaria en Transporte Sanitario Urxente. A

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

as

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

Esta situación pon en evidencia a insuficiencia de recursos sanitarios na comarca
do Deza, e a necesidade de contar con máis medios de resposta diante de emerxencias
sanitarias, e por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
. Considera suficiente a Xunta a dotación de emerxencias da comarca do Deza?
. Considera que @s veciñ@s da comarca do Deza poden recibir unha atención
sanitaria rápida e con garantías, diante dunha patoloxía de gravidade, carecendo de
ambulancia medicalizada ?
. Tendo en conta que o tempo é un factor esencial, considera que os veciñ@s do
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Deza teñen as mesmas oportunidades diante dunha patoloxía de gravidade que os de
outras zonas do país?
. Ten intención o Goberno galego de dotar á comarca do Deza dunha ambulancia
medicalizada? de ser así en que prazo?
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. Cal é a razón de que a ambulancia de apoio comprometida, leve meses sin estar
operativa? Van repoñela?

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Iria Carreira Pazos na data 18/01/2022 12:12:48

Olalla Rodil Fernández na data 18/01/2022 12:12:51
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª, sobre o número de persoas falecidas en residencias de maiores en
Galiza durante a pandemia da Covid19 e as razóns pola que a Xunta non fai públicos os
datos desagregados por centros.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde o inicio da pandemia provocada pola Covid19 a Xunta de Galiza negou
de maneira reiterada o acceso aos datos de persoas falecidas desagregados por centros
residenciais.
Apenas se informa –a través da web-- ao número total de decesos e se estes se
produciron nos propios centros ou nun hospital ou residencia integrada.
Tanto este grupo parlamentario, a través dos mecanismos dos que dispón o
Regulamento da Cámara, como medios de comunicación a través dos mecanismos
fixados pola Lei de Transparencia, temos solicitado o acceso a esta información. Porén,
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a Xunta de Galiza négase a facilitala con argumentos tan peregrinos como que
implicaría “unha acción previa de reelaboración por parte desta Consellería de
Sanidade” que, semella, o Goberno galego non está disposto a asumir nin para garantir
o dereito de acceso á información pública.
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Este escurantismo por parte da Xunta de Galiza non se limita só aos datos
desagregados por centros residenciais en canto a contaxios e falecementos por Covid19,
como é coñecido, o Bloque Nacionalista Galego tivo que esixir e reclamar en múltiples
ocasións o seu dereito como grupo parlamentario para poder acceder aos expedientes e
actas de inspección referidos a algúns dos principais grupos que xestionan residencias
de maiores no noso país.
A demanda desta información non se limita apenas ao BNG ou os medios de
comunicación senón que vén sendo esixida tamén por entidades e organizacións que
representan a familiares e usuarias destes centros que descoñecen o número total e
oficial de falecidas e falecidos un ano despois de que se declarase a emerxencia
sanitaria.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
. Cantas persoas faleceron e en que centros residenciais desde que se declarou a
emerxencia sanitaria por mor da Covid19 en Galiza?
. Por que a Xunta se nega de maneira reiterada a facilitar o acceso a esta
información desagregada por centros residenciais?
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. Por que antepón os intereses dos grupos empresariais e outras entidades
titulares e xestoras destes centros aos dereitos de familiares, usuarias, grupos políticos e
mesmo medios de comunicación?
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Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 18/01/2022 12:16:15

Iria Carreira Pazos na data 18/01/2022 12:16:19

CSV: BOPGDSPG-NYqCRvK6Y-3
REXISTRO-7SrvHRQKt-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Olalla Rodil Fernández na data 18/01/2022 12:16:29
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas e Alexandra Fernández Gómez, deputadas do
Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do
disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 2ª, sobre o investimento do programa Rexurbe no
centro histórico de Betanzos en 2022.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
O casco histórico de Betanzos é un dos máis importantes do noso país e
está nun estado de conservación lamentábel, asistindo ano tras ano a unha
deterioración cada vez máis irrecuperábel que fai perder relevancia e identidade
histórica a Betanzos, declarada cidade do Reino de Galiza polo rei Henrique IV
en 1465.
A Xunta comprou hai 9 anos e medio, coincidindo coa campaña das
eleccións municipais de 2011, un total de 10 vivendas e máis tarde aceptou a
doazón doutra vivenda.
Unha década despois, no pasado ano 2021, a Xunta ofertou un novo
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concurso no que adquiriu 6 vivendas máis no Centro Histórico de Betanzos.
Na actualidade, no centro histórico de Betanzos o IGVS é propietario de
20 vivendas, despois de adquirir outras 3.
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Desde

o

ano

2011

a

Xunta

rehabilitou

8

destas

vivendas;

consecuentemente, máis da metade das vivendas adquiridas pola Xunta están en
situación de abandono en 2022.
Dada a importancia patrimonial do Centro Histórico de Betanzos e a
necesidade de vivenda de promoción pública, nomeadamente por parte da
mocidade, así como a importancia a nivel económico para toda a comarca pola
proxección turística da localidade, para o BNG sería prioritario continuar con
esta rehabilitación que coloque no mercado unha maior oferta pública de vivenda
accesíbel, razón pola que foi incorporada desde o noso grupo parlamentario,
como en anos anteriores, unha emenda para tal fin nos orzamentos da Xunta para
2022 que non foi aceptada polo Partido Popular.
O PP vén afirmando que este investimento se recolle dentro do programa
Rexurbe, pero o certo é que este non aparece territorializado, co que é imposíbel
saber se o investimento é para o Centro Histórico de Betanzos ou outros.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª:
- Por que máis da metade das vivendas adquiridas pola Xunta están en
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situación de abandono en 2022, unha década despois da súa compra?
- Como vai reverter a Xunta o actual abandono das vivendas mercadas no
centro histórico de Betanzos?
- Que prazo compromete a Xunta para estaren dispoñíbeis a totalidade de
vivendas adquiridas polo IGVS?
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- Como se concretan os compromisos de actuación do programa Rexurbe
en Betanzos para este ano 2022?

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Alexandra Fernández Gómez
Deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Alexandra Fernández Gómez na data 18/01/2022 12:16:45
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Mercedes Queixas Zas na data 18/01/2022 12:16:48
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores e Olalla Rodil Fernández, deputadas do Grupo
Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 5ª, relativa á necesidade de dotar ao concello da Estrada dun centro de día.

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

O concello da Estrada, tanto polo nivel de poboación como pola súa media de
idade, precisa dun centro de día que permita prestar unha atención digna, por esa razón
formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión 5ª:
Considera a Xunta de Galiza que o concello de A Estrada dispón de instalacións
dignas e do número de prazas de centro de día, acorde as necesidades da súa poboación?
Non coida que as instalacións que ocupaba até hai pouco o centro de saúde no
centro da vila son idóneas para convertelas en centro de día?
Vai solicitar ao Goberno español a cesión das instalacións do antigo centro de
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saúde e proceder a posta en marcha neste edificio dun centro de día?

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022

Asdo.: Montserrat Prado Cores

2

102262

OFICINA PARLAMENTAR

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

Olalla Rodil Fernández
Deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 18/01/2022 12:18:19
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María Montserrat Prado Cores na data 18/01/2022 12:18:23
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Iria Carreira Pazos e Montserrat Prado
Cores, deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral na Comisión 5ª, sobre a situación na que se atopa
a FUNGA e as persoas cuxa protección ten asumida a Xunta de Galiza a través
dela.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas (FUNGA)
foi creada en 1996 para prestar atención persoal, xurídica e patrimonial
especializada a aquelas persoas maiores de idade que xudicialmente son
consideradas non capaces de obrar de maneira autónoma. Depende da
Consellaría de Política Social e, segundo os datos da propia Xunta, na
actualidade atende a 3.850 persoas cun orzamento para 2021 de 1,3 millóns de
euros e un cadro de persoal de 23 traballadoras e traballadores.
Nos últimos anos veñen sucedéndose denuncias e mesmo sentenzas
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xudiciais que poñen de manifesto a falta de recursos económicos, materiais e
humanos da FUNGA para desenvolver correctamente as súas funcións
provocando que persoas usuarias da mesma caian na desatención e xerando unha
enorme débeda con empresas privadas a cuxas residencias son derivadas persoas
dependentes da Xunta de Galiza que precisan dun maior coidado.
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De feito, en decembro de 2020 a Consellaría de Política Social levou a
cabo unha transferencia de crédito por importe de 1.300.000,00 € dende a
aplicación

orzamentaria

de

imprevistos

á

aplicación

orzamentaria

13.02.312B.443.17 (código de proxecto 2015 00493) para facer fronte aos pagos
de maior urxencia que as persoas tuteladas pola Fundación Galega para a Tutela
de Persoas Adultas (FUNGA) manteñen con distintos centros. É dicir, para pagar
parte da débeda contraída con empresas privadas, fundamentalmente residencias
de maiores ás que derivan persoas tuteladas pola FUNGA malia que non sexa o
perfil de usuaria destes centros.
É dicir, fronte á falta de persoal e de recursos públicos a Xunta de Galiza
deriva en entidades do terceiro sector, en empresas privadas e mesmo nos
concellos as súas responsabilidades até o punto de que en diversas ocasións foi a
propia xustiza a que lle lembrou as súas competencias.

Por todo o exposto anteriormente formúlanse as seguintes preguntas para
resposta oral na Comisión 5ª:
- Como valora a Xunta de Galiza a situación na que se atopa a FUNGA?

CSV: BOPGDSPG-NYqCRvK6Y-3
REXISTRO-FyNas1axP-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- Cre que son suficientes os recursos orzamentarios, materiais e humanos
dos que dispón para atender debidamente as persoas usuarias?
- De cantos centros públicos dispón a Xunta de Galiza para atender as
persoas tuteladas pola FUNGA que precisan dun centro residencial?
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- Que empresas están a recibir estas persoas perante a falta de recursos
públicos?
- Que pensa facer a Xunta de Galiza para paliar as carencias actuais da
FUNGA e reforzala garantindo que cumpre debidamente cos obxectivos para os
que foi creada?

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Olalla Rodil Fernández na data 18/01/2022 12:25:13
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Iria Carreira Pazos e Montserrat Prado Cores,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª, sobre a creación dun centro de día público no concello de Vilalba
e as medidas que debe adoptar o Goberno galego ao respecto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde hai dúas décadas no Concello de Vilalba vense falando da creación dun
centro de día público. Porén, vinte anos despois dos primeiros anuncios a capital da
comarca da Terra Chá continúa sen este servizo o que a torna nun dos poucos
municipios do seu tamaño –máis de 14.000 habitantes e perto do 30% maior de 65 anos- que non conta con este servizo.
Malia as promesas e anuncios grandilocuentes que acompañaron a súa creación,
as últimas informacións apuntan á intención do goberno municipal, co apoio da Xunta
de Galiza, de construír esta infraestrutura social nos terreos da que até o de agora foi a
estación de autobuses. Así se desprende das novas publicadas nos medios de
comunicación relativas ao encontro mantido entre a alcaldía de Vilalba e o presidente
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galego.
Desde o Bloque Nacionalista Galego vimos reclamando desde hai moitos anos
que se dote o concello de Vilalba deste servizo, fundamental para a atención das persoas
maiores e tamén para a conciliación das súas familias. Porén, após a crise sanitaria
provocada pola pandemia da Covid-19 e o debate político e social que se abriu arredor
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do despregamento dun novo modelo de coidados, esta demanda cobra aínda maior
relevancia.
Como temos sinalado en numerosas ocasións, o avellentamento poboacional de
Galiza nas últimas décadas esixe da dotación dos recursos públicos necesarios para
garantir as máis altas cotas de benestar social das e dos nosos maiores. Neste senso,
desde o grupo nacionalista sempre apostamos por despregar unha rede de servizos
públicos forte, de proximidade, que permitan a poboación galega ficar o maior tempo
posíbel nas súas casas. Nese modelo, os centros de día son un recurso chave.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
. Que opinión lle merece á Xunta de Galiza que o Concello de Vilalba non conte
cun centro de día?
. Cal é a razón pola que, malia as reiteradas promesas, o Concello de Vilalba
continúe sen centro de día?
. Vai adoptar algunha medida o Goberno galego para garantir o dereito da
poboación de Vilalba, nomeadamente da maior de 65 anos, a acceder a este servizo?
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. Pensa utilizar os fondos Next Generation para paliar a carencia de prazas en
centros de día que existe en Galiza?

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Iria Carreira Pazos
Montserrat Prado Cores
Deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 18/01/2022 12:27:01

Iria Carreira Pazos na data 18/01/2022 12:27:05
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Noa Díaz Varela e Luis Álvarez Martínez,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia e ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión 4.ª Educación e Cultura
O Templo Votivo do Mar de Panxón, no Concello de Nigrán, segue á espera das
ansiadas actuacións para poñer fin ás constantes filtracións de auga que sofre a
igrexa.
Desde Patrimonio da Xunta de Galicia deberían actuar urxentemente para
reparar as entradas de auga provocadas polo agretamento do encintado das
fachadas do conxunto, sobre todo pola cara que dá ó mar. Así mesmo, un dos
anxos que coroan a torre indicando os puntos cardinais, caéuselle a cara.
Ademais, desde hai anos varias vidreiras e o rosetón da entrada principal foron
forradas interiormente con mallas de metal para evitar que os fragmentos de
cemento que unen os elementos caían sobre as persoas que acoden ó edificio
construído por Antonio Palacios, inaugurado en 1937
A importancia desta obra é indiscutible, porque para moitos expertos é a obra
culmen en Galicia de Antonio Palacios.
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O importantísimo arquitecto do Porriño, considerado o arquitecto español
máis importante da primeira metade do século XX, de tendencia ecléptica,
creador en España do que algúns autores chaman o "monumentalismo", é
autor, Antonio Palacios de importantísimas obras, sobre todo en Madrid,
como o Palacio de Comunicacións da Praza de Cibeles, o Hospital de Maudes,
o Banco del Río de la Plata -posteriormente Banco Central - , o Banco de
Vizcaya, e o Círculo de Belas Artes.
En Galicia o seu estilo transformase e foi caracterizado por algúns como
"rexionalismo", a súa obra é moi numerosa, aparte do Templo Votivo do Mar
en Panxón, destaca o Templo da Veracruz no Carballiño, a Ponte do Cristo, a
Escola Femández Areal, a Botica e o Concello de Porriño, o Balneario e Hotel
de Mondariz, a Virxe da Rocha de Baiona, o Teatro García Barbón e o
Mosteiro das Salesas en Vigo, e o pavillón modernista da Alameda de Santiago
(hoxe utilizado como gardería), así como numerosas casas particulares,
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entre elas os coñecidos chalés de praia América en Nigrán. Destaca tamén
Palacios como urbanista, con obras como a proposta de reforma da Puerta del
Sol en Madrid en 1918, as obras de acceso á remodelación das catedrais de
Ourense e Santiago, e o Plan de Ensanche e reforma interior de Vigo de 1932.
Pois ben, a obra máis importante, probablemente, en Galicia deste ilustre
arquitecto galego ten serios problemas de conservación.
No ano 2009 o Grupo Parlamentario Socialista xa trouxera unha proposición
non de lei que foi aprobada por unanimidade onde se instaba a Xunta de Galicia
a rehabilitar esta igrexa. Agora, doce anos despois, volvemos presentar esta
iniciativa para ver se dende a Administración Autonómica interésanse polo
Templo Motivo do Mar de Panxón antes de que os danos sexan irreparables.
Polo exposto, as deputadas e deputado asinantes formulan a seguinte pregunta:
Ten pensado a Xunta de Galicia rehabilitar o Templo Votivo do Mar de Panxón
no prazo máximo dun ano?

Pazo do Parlamento, 18 de xaneiro do 2022
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Noa Díaz Varela
Luis Álvarez Martínez
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 18/01/2022 12:23:24
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, 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.
A atención primaria do sistema sanitario de Galicia está sendo obxecto de debate
e discusión por parte de tódolos axentes implicados no deseño e implementación
das políticas públicas sanitarias, incluídos por suposto os propios profesionais que
traballan no sistema.
Dende hai tempo existen numerosas reivindicacións e queixas sobre a saturación
do sistema, dita saturación tivo un maior incremento debido a pandemia da
COVID-19. Isto ven dunha ineficiente xestión en termos de recursos materiais e
humanos froito das políticas de recortes executadas polo Partido Popular dende a
Xunta de Galicia.
Unha clara mostra deses recortes a temos nos orzamentos da Xunta para 2022
onde o goberno de Feijoo reduce en 2 millóns de euros as partidas destinadas á
Atención Primaria en comparación cos orzamentos de 2021.
A pesar do papel fundamental da sanidade pública para resistir a pandemia da
COVID-19, soportar os diferentes gromos e promover a vacinación da cidadanía,
os orzamentos do 2022 reducen os fondos dedicados á atención primaria.
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Todo isto, nun contexto de listas de espera para os e as especialistas, problemas
de saturación nos centros de saúde e cun sistema de saúde público que está na
UCI.
As políticas de recortes dos últimos anos levaron, ademais, a que Galicia afronte
a situación cun problema de persoal grave no sistema sanitario público. Esta é a
terceira peor Comunidade Autónoma de España en ratio de médicos/as por
habitante (aproximadamente 450 por cada 100.000 habitantes coa media española
en torno a 480, segundo o informe do Consello Xeral de Colexios Médicos de
España), e tamén a terceira Comunidade Autónoma con peor ratio de
enfermeiros/as por paciente con 5,4 por cada 1000 (a media europea está cerca do
8). Temos a peor ratio de profesionais por paciente tamén en áreas como saúde
mental, e estamos por debaixo da media estatal en matronas por habitante. En
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pediatría, Galicia non chega ao 90 % de prazas de Atención Primaria cubertas por
pediatras, mentres comunidades en situacións parecidas, como Asturias, supera o
98 % (como indican os recentes informes da Asociación Española de Pediatría).
Resulta necesario poñer á dispor dos centros de saúde os recursos humanos e
técnicos/as necesarios/as para evitar a demora na atención presencial das citas
médicas; e dotar aos centros do persoal e equipamento suficiente para atender as
necesidades de cada municipio conforme a súa poboación e ante o aumento desta
durante a época estival, incluída a substitución das baixas dos especialistas para
non interromper a atención aos pacientes.
Neste contexto os socialistas denunciamos o traslado das urxencias de Moaña a
Cangas e a implantación da atención médica telefónica. A veciñanza puido
entender que, ante a gravidade dos efectos da pandemia, se puidese centralizar a
atención de doentes con síntomas compatibles coa enfermidade provocada polo
coronavirus en centros de saúde concretos. Ou mesmo que ante a aparición de
síntomas sospeitosos de padecer a enfermidade se debesen realizar consultas
telefónicas previas para valorar o protocolo a seguir.
O que xa non comprenden os veciños e veciñas de Moaña é que nestes momentos
nos que imos cara a nova normalidade, nesta vila sigan sen urxencias médicas e
sen recuperar os ratios de consultas presenciais anteriores á mesma, ademais de
soportar atrasos moi importantes nas citas da atención primaria.
Dende o Grupo Parlamentario Socialista reclamamos que coa maior urxencia se
volvan a abrir as urxencias no municipio de Moaña xa que están causando un
gran malestar entre a súa veciñanza.
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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. Ten pensado a Xunta de Galicia a inmediata restitución das urxencias
médicas na Casa do Mar de Moaña para garantir a correcta e plena
asistencia sanitaria do seus veciños e veciñas?
2. Vai a Consellería de Sanidade a reforzar o persoal da atención primaria
para reducir as importantes listas de espera que existen en Moaña?

Pazo do Parlamento, 18 de xaneiro do 2022
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª, sobre o desenvolvemento normativo dos requirimentos materiais
e funcionais de determinados servizos para persoas dependentes con discapacidade.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Galiza ten un déficit normativo en materia de discapacidade. Alén do marco
xeral que fixa a lexislación estatal, apenas desenvolveu instrumentos propios
encamiñados a garantir os dereitos fundamentais das persoas con discapacidade e, sobre
todo, a determinar as condicións materiais e de funcionamento dos servizos dirixidos á
súa atención.
De feito, no Plan de inspección de servizos sociais de Galiza para o ano 2020 a
propia Xunta sinalaba como unha liña de actuación (nº5) a mellora e renovación da
normativa en materia de servizos sociais. Entre as actuacións a desenvolver, incluía a
“elaboración dunha orde de desenvolvemento parcial do Decreto 149/2013, do 5 de
setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promoción da
CSV: BOPGDSPG-NYqCRvK6Y-3
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autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de dependencia e determina o
sistema de participación das persoas usuarias no financiamento do seu custo, no relativo
aos requisitos materiais e funcionais de determinados servizos para persoas dependentes
con discapacidade”.
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Porén, malia non cumprir con tal compromiso, en 2021 desaparece ficando o
devandito apartado reducido aos seguintes obxectivos:
a) Propoñer ao órgano competente a modificación dos textos normativos na
materia, co fin de adaptalos ás necesidades actuais e á propia experiencia da Inspección
de Servizos Sociais derivada do exercicio das súas funcións.
b) Participar e asesorar na elaboración dos anteproxectos normativos en que se
solicite a dita participación.
Este déficit normativo leva o noso país a carecer, por exemplo, dun instrumento
que determine que condicións arquitectónicas deben ter os centros residenciais para
persoas con discapacidade ou a rateo mínima de persoal así como o perfil profesional
destes servizos, por citar apenas algúns.
Desde o G.P. do Bloque Nacionalista Galego vimos reclamando a actualización
da Orde que regula desde 1996 os centros de atención a maiores por non se axustar á
realidade actual e ficar moi lonxe das necesidades que hoxe presentan as persoas,
especialmente dependentes, que son usuarias de residencias ou vivendas comunitarias,
por exemplo. Porén, no ámbito da discapacidade nin sequera existe unha normativa ao
respecto.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
. Como valora o Goberno galego o marco normativo actual en materia de
discapacidade?
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. Por que a Xunta de Galiza non desenvolveu até o momento normativa
específica no relativo aos requisitos materiais e funcionais de determinados servizos
para persoas dependentes con discapacidade?
. Por que, malia non cumprir o obxectivo fixado no Plan de inspección de
servizos sociais de 2020, suprimiu esa medida na planificación para 2021?
. Como determina actualmente a Xunta de Galiza as rateos de persoal,
condicións arquitectónicas e perfís profesionais cos que deben contar os centros
residenciais e de atención diúrna en materia de discapacidade?
. Pensa mudar este déficit normativo a Xunta de Galiza?
. De ser así, cando, como e en que termos?

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022

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

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nos últimos anos véñense sucedendo denuncias polas demoras nas valoracións
da discapacidade en Galiza. Así o recolle o informe anual da Valedora do Pobo
correspondente a 2019 (o último publicado até o momento) no que sinala que “o retraso
dasvaloracións de discapacidade” deu lugar a” un bo número de queixas” o que levou a
institución a formular diferentes recomendacións á Consellaría de Política Social para
que resolvera as solicitudes co prazo vencido e, en xeral, para aplicar medidas que
solucionen o atraso nas valoracións.
Recentemente, o Grupo parlamentar do Bloque Nacionalista Galego tivo
constancia de diversos casos concretos nos que cidadás e cidadáns galegos levan
agardando máis dun ano para ser valorada a súa discpacidade por parte das Equipas de
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Valoración e Orientación (EVO).
Cómpre lembrar que a valoración do grao de discapacidade é condición sine
quanon para obter o recoñecemento legal e, con el, o acceso aos dereitos e servizos que
correspondan. Neste senso, as demoras nos tempos de valoración e tramitación supoñen,
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ademais dun incumprimento da lexislación vixente, a vulneración dos dereitos sociais
da poboación.
Non acontece apenas coa discapacidade, tamén se producen retrasos nas
valoracións de dependencia. Neste senso, malia os avances producidos nos últimos anos
en que se reduciron as listaxes de agarda notabelmente, o certo é que en Galiza aínda
hoxe existen milleiros de persoas esperando. De facto, o tempo medio de agarda (n.º de
días) na tramitación desde a solicitude até a resolución da prestación é de 367 días.
No limbo, é dicir, co dereito recoñecido mais sen atención atópanse 4.923
persoas, de acordo co XXI Ditame do Observatorio da Dependencia elaborado pola
Asociación de direccións e xerencias de servizos sociais do Estado español.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
. Cantas persoas están a agardar pola valoración da discapacidade en Galiza?
. Cantas en cada provincia?
. Canto tempo levan a agardar para ser valoradas? Canto até que se lles recoñece
o grao de discapacidade? (Tempo medio de agarda, máximo e mínimo)
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. Que valoración fai da situación actual a Xunta de Galiza?
. Que medidas prevé adoptar para garantir o cumprimento dos prazos legais
estabelecidos?
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Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 18/01/2022 12:30:32

María Montserrat Prado Cores na data 18/01/2022 12:30:36
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Noa Presas Bergantiños, Iria Carreira Pazos e
Montserrat Prado Cores, deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral na Comisión 5ª, sobre o bono de alugueiro social nos
casos de mulleres en situación de violencia machista.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A Lei 11/2007 galega para a prevención e tratamento integral da violencia de
xénero recolle nos seus artigos 44 e 45 o dereito de acceso á vivenda e acceso prioritario
ás vivendas de promoción pública das mulleres en situación de violencia machista.
Neste senso, a Xunta de Galiza despregou, dentro do Programa do bono de
alugueiro social, axudas específicas para vítimas de violencia de xénero.
Porén, ao Grupo parlamentario do Bloque Nacionalista Galego cónstanos que
mulleres nesta situación están a atopar enormes dificultades para acceder a unha
vivenda en aluguer mesmo sendo beneficiarias desta axuda pois, axencias e persoas
propietarias rexeitan alugarlles. Isto está a provocar que mulleres acaben alugando
vivendas moi lonxe de garantir as condicións de habitabilidade mínima por non poder
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pagar un aluguer maior.
Dunha banda ese rexeitamento baséase na escasa contía do bono (entre 175€ e
225€ ao mes en función da localidade), unha cantidade que fica lonxe de cubrir o custe
mensual do alugueiro. Doutra, na complexa situación económica na que se atopan
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moitas destas mulleres, sen ingresos estables. Todo isto serve ás axencias e
propietarias/os para se negaren a garantir o acceso a un dereito, como a vivenda.
Porén, a situación agrávase pola falta de vivenda pública en Galiza. As cifras así
o evidencian, tanto na enorme listaxe de agarda para acceder a unha vivenda de
promoción pública como polo feito de adxudicárense apenas 5 en todo o ano 2020 a
mulleres en situación de violencia machista.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
5ª:
. É consciente a Xunta de Galiza do que está a acontecer co bono alugueiro
social a vítimas de violencia machista?
. Ten coñecemento a Xunta de Galiza do número de mulleres en situación de
violencia machista beneficiarias do bono alugueiro social que foron rexeitadas por
axencias ou propietarios/as de vivenda?
. Que medidas pensa adoptar o Goberno galego para garantir o dereito a vivenda
especialmente das mulleres en situación de violencia machista?
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Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Iria Carreira Pazos na data 18/01/2022 12:33:57

María Montserrat Prado Cores na data 18/01/2022 12:34:01

Noa Presas Bergantiños na data 18/01/2022 12:34:08

CSV: BOPGDSPG-NYqCRvK6Y-3
REXISTRO-uBVqfFYm3-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Olalla Rodil Fernández na data 18/01/2022 12:34:15

3

102284

OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª, relativa á necesidade de deixar de costear con cartos públicos a
atención relixiosa no Sergas.

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

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
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. Vai a Xunta de Galiza efectivizar o principio de laicidade e aconfesionalidade,
recollido no noso ordenamento xurídico, e polo tanto deixe de costear con cartos
públicos a “atención pastoral” da igrexa católica dentro do Sergas?
. Que valoración fai a Xunta da resolución do TSXG sobre os servizos dos
capeláns no Sergas?
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. Considera o Goberno galego que é compatíbel a situación actual co que se
establece na resolución do TSXG de que a “actividade pastoral que realizan estes
capeláns é allea totalmente ao Sergas”?
. Vai realizar todas as actuacións precisas para deixar de pagar as nóminas dos
52 capeláns que reciben retribucións do Sergas?
. Non lle parece máis acaído destinar os 706.997,42€

da retribución aos

capeláns á contratación de persoal sanitario?
. Parécelle acorde coa laicidade e aconfesionalidade

reservar

nos centros

sanitarios espazos propios para o culto relixioso?

Santiago de Compostela, 18 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:

Olalla Rodil Fernández na data 18/01/2022 12:35:28
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª, sobre a listaxe de persoas que integran o Programa de Asignación
de Recursos (PAR).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En Galiza reducíronse de maneira notábel nos últimos anos as listaxes de agarda
nos procesos de tramitación e valoración do grao de dependencia.
Porén, o feito de contar coa valoración non significa que unha persoa
dependente acceda ao servizo que precisa e ao que ten dereito. Neste senso, en 2020 no
noso país situábanse en 67.467 as persoas con dereito recoñecido a prestación por
dependencia das que 6.923 non estaban ao finalizar ese ano atendidas.
No marco da normativa en materia de dependencia a Xunta de Galiza e, no
concreto, a Consellaría de Política Social, conta co Programa de Asignación de
Recursos (PAR), unha sorte de listaxe de agarda na que se atopan aquelas persoas que,
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por exemplo, tendo recoñecido formalmente o dereito a unha praza de residencia nun
centro público non poden acceder a el por falta de prazas.
Malia que a Xunta de Galiza utiliza como argumento nos sucesivos pregos de
licitación para a concertación de prazas na privada o número de persoas que agardan no

1

102289

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

PAR por este recurso público, descoñécese o número exacto de persoas que o compoñen
así como o tempo de espera medio que permanecen nel.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
. Cantas persoas integran o Programa de Asignación de Recursos (PAR)?
. Canto tempo agarda (de media) unha persoa no PAR até o acceso ao recurso?
. Que tipo de recurso é polo que agardan as persoas dependentes con dereito
recoñecido?
. Canto tempo agarda en Galiza unha persoa para acceder a unha praza pública
en residencia?

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022

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

María Montserrat Prado Cores na data 18/01/2022 12:37:38

Iria Carreira Pazos na data 18/01/2022 12:37:41
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Iria Carreira Pazos e Montserrat Prado Cores,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª, sobre a ampliación da rede de Puntos de Encontro Familiar e a
actualización da normativa que os regula especialmente nos casos de violencia
machista.

Exposición de motivos
En Galiza existe na actualidade unha rede de Puntos de Encontro Familiar (PEF)
conformada por sete centros situados nas sete principais cidades galegas (A Coruña,
Lugo, Ourense, Pontevedra, Ferrol, Vigo e Compostela). Un número claramente
insuficiente porque deixa sen servizo de proximidade a moitas comarcas do país
obrigando as persoas usuarias dos mesmos, especialmente crianzas, a percorrer máis de
cen quilómetros nalgúns casos para acceder a el.
Recentemente a Xunta de Galiza licitou a construción dun novo Punto de
Encontro Familiar no Concello de Ribeira que dará servizo á comarca da Barbanza.
Porén, sendo un avance, o certo é que resulta imprescindíbel ir máis alá e garantir este
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servizo noutras comarcas.
De acordo coa normativa que os regula, nomeadamente o Decreto 94/2014, do 3
de xullo os Puntos de Encontro Familiar son un “servizo que facilita, preserva a relación
entre as e os menores e as persoas das súas familias en situación de crise, procura a
seguridade e o benestar das e dos menores, favorece a relación coas súas familias e
facilita o cumprimento do réxime de visitas”
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Neste senso, “os puntos de encontro familiar constitúen un equipamento social,
de carácter neutral, especializado para o cumprimento do réxime de visitas establecido
pola autoridade competente, que ten por obxecto favorecer a relación entre as e os
menores e as súas familias cando nunha situación de separación, divorcio, nulidade,
tutela ou calquera outro suposto de interrupción da convivencia familiar, o exercicio do
dereito de visitas se vexa interrompido ou o seu cumprimento resulte difícil ou
conflitivo”.
Os Puntos de Encontro Familiar (PEF) son un servizo esencial para o conxunto
da poboación mais xogan un papel aínda máis relevante nos casos de violencia machista
polo que é urxente revisar os procedementos de intervención e os protocolos que rexen
nos centros para garantir a máxima protección das crianzas e das nais que se atopen ou
poidan atopar nesta situación.
A violencia vicaria é unha forma máis de violencia machista. O Grupo
parlamentario do Bloque Nacionalista Galego preocupado por esta cuestión impulsou
unha proposición de lei encamiñada ao recoñecemento legal deste tipo de violencia
exercida contra as mulleres a través das súas fillas/os e outras persoas próximas, porén,
á par que se modifica o marco lexislativo é necesario impulsar tamén outras medidas
que permitan actuar na prevención, detección e intervención nestes casos.
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Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
5ª:
- Como valora a Xunta de Galiza a situación actual da rede de Puntos de
Encontro Familiar?
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- Pensa ampliar o número de centros para garantir unha maior e mellor cobertura
do territorio?
- Como valora a normativa que regula estes centros? Cre que sería preciso
modificala?
- Pensa modificar nalgún aspecto a Xunta de Galiza o Decreto que actualmente
regula os Puntos de Encontro Familiar?
- Cre necesario o Goberno galego deseñar un protocolo que permita valorar o
risco das crianzas e mulleres en situación de violencia machista para previr e/ou detectar
posíbeis casos de violencia vicaria?

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 18/01/2022 12:40:26
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Iria Carreira Pazos na data 18/01/2022 12:40:30
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira
Pazos, deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral na Comisión 5ª, sobre o censo único de persoas
usuarias de residencias de maiores anunciado pola Xunta de Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 17 de xuño o presidente da Xunta de Galiza anunciou a creación dun
censo único de persoas usuarias de residencias de maiores no que deberán ser
inscritas todas as persoas residentes nestes centros independentemente da
titularidade ou modelo de xestión do mesmo.
Así o comunicou despois do Consello da Xunta situando a medida no
marco do novo modelo de residencias previsto polo Goberno galego. Ese censo
ou rexistro permitirá coñecer á administración “en tempo real”, afirmou,
mudanzas no estado de saúde das e dos usuarios pois as residencias deberán
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notificar información relativa ao estado de saúde das e dos maiores.
Sen querer apresurar valoracións anticipadas, xorden algunhas dúbidas a
respecto da implantación desta medida e do seu alcance como ferramenta para
mellorar a calidade de vida e o benestar das persoas usuarias en residencias de
maiores.
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Entre elas, o tratamento destes datos, a súa verificación, a súa publicación
para que poida ser consultada, por exemplo, polas familias das persoas usuarias;
a comunicación coas autoridades sanitarias en caso de empeoramentos do estado
de saúde das e dos residentes; a ampliación da información a respecto do cadro
de persoal ou a súa implantación noutros centros, por exemplo, para persoas con
discapacidade.

Por todo o exposto anteriormente formúlanse as seguintes preguntas para
resposta oral na Comisión 5ª:
- En que consiste o censo de persoas maiores en residencias anunciado
polo presidente da Xunta de Galiza?
- Como se materializará?
- Será accesíbel para as familias preservando, por suposto, as debidas
medidas de protección de datos?
- Estará a disposición dos servizos sanitarios? De ser así, de que maneira?
En caso contrario, non cre a Xunta de Galiza que é necesario mellorar a
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coordinación entre os servizos sanitarios e as residencias de maiores?
- Que tipo de información incluirá ese censo?
- Como deberá ser cumprimentado e actualizado polas residencias?
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- Vai incluír nese censo o Goberno galego ao persoal que traballa nas
residencias?

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 18/01/2022 12:42:02

Iria Carreira Pazos na data 18/01/2022 12:42:06
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Olalla Rodil Fernández na data 18/01/2022 12:42:15
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos, deputados
e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao
abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 5ª, sobre a atención sanitaria en Cerdedo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A atención sanitaria en Cerdedo vén sufrindo nos últimos tempos un continuo
proceso de deterioro, degradación, precarización e supresión de servizos. Debido a que
non se cobren as baixas do único médico do centro de saúde, a veciñanza non conta con
atención todos os días da semana. Por outra parte, non existe servizo de pediatría e para
atender nenos e nenas é preciso desprazarse até Tenorio ou Forcarei. Ademais, coa
excusa da pandemia practicamente non hai atención presencial e dáse un abuso da
atención telefónica.
En contra dos discursos oficiais de promoción dos investimentos e servizos no
rural, a realidade é que se reducen continuamente as prestacións en xeral e nun servizo
fundamental como é o da saúde. Con este proceder do goberno da Xunta, vivir no rural
estase a converter nunha cuestión de vontade decidida e de heroísmo, o que explica os
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procesos de abandono e despoboación que caracterizan a moitos concellos do interior do
noso país.
Esta situación de deterioro e de supresión de servizos básicos foi reiteradamente
denunciada pola veciñanza de Cerdedo, sen que por parte da Xunta e do Concello se
adoptasen as medidas necesarias para corrixila. É por iso que o pasado 26 de febreiro un
1
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grupo de veciñas e veciños organizaron unha concentración diante do centro de saúde
como mostra de protesta. Neste acto reivindicativo fixeron públicas as seguintes
demandas:
- Atención sanitaria presencial.
- Médico/a todos os días e con dedicación exclusiva.
- Servizo de pediatría.
- Mellora na atención de urxencias.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
. Que medidas ten previsto adoptar a Xunta de Galiza para corrixir o deterioro, a
precarización e a supresión de servizos no centro de saúde de Cerdedo e prestar unha
atención sanitaria digna á veciñanza?
. Ten previsto o goberno galego prestar atención sanitaria presencial e garantir a
atención médica todos os días?
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. Ten previsto a Xunta dotar de pediatra o centro de saúde de Cerdedo?
. Ten previsto a Xunta mellorar a atención ás urxencias no ámbito do centro de
saúde de Cerdedo?

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Luis Bará Torres
Montserrat Prado Cores
Iria Carreira Pazos
Deputado e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 18/01/2022 12:52:30

María Montserrat Prado Cores na data 18/01/2022 12:52:40
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Manuel Lourenzo Sobral e Olalla Rodil Fernández,
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 5ª, sobre o centro social Alende en Moraña.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 4 de marzo de 2019 a Xunta de Galicia e o Concello de Moraña presentaron o
proxecto do novo centro social de Alende na parroquia de Santa Xusta. A conselleira de
Política Social, Fabiola García, e a entón alcaldesa, Luisa Piñeiro, mantiveron ese día
unha reunión informativa coa veciñanza para explicarlles o proxecto, que consistía en:
- Rehabilitación integral do edificio da Casa das Sociedades Agrarias de
Moraña, mediante un convenio de colaboración entre o concello e a consellaría de
Política Social
- Uso do edificio para o desenvolvemento de iniciativas sociais e da terceira
idade, como eventos de envellecemento activo, encontros interxeracionais, promoción
da autonomía persoal e prevención da dependencia
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- Unidade pública de atención ao alzheimer, para a que a consellaría prevía
destinar 22.000 euros para poñer en marcha este servizo terapéutico dotado de 10 prazas
As obras, que contaron con un orzamento de 258.000 euros, rematáronse en
agosto do ano 2020, mais a día de hoxe o local está pechado e nada se soubo da
Unidade pública de atención ao alzheimer. A pesar de que houbo varios anuncios da
1
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inauguración do centro social, pasados máis de 6 meses desde o remate das obras ainda
non se procedeu á súa apertura

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
. Cando prevé a Xunta a apertura do centro social de Alende e a posta en
funcionamento da Unidade de Atención ao Alzheimer?
. Que dotación de persoal e horarios vai ter a citada unidade?
. Cal é a razón do retraso da apertura destas instalacións?
. Que outras actividades e servizos ten previsto desenvolver a Xunta no centro
social de Alende?

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022

Asdo.: Luis Bará Torres
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Manuel Lourenzo Sobral
Olalla Rodil Fernández
Deputados e deputada do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Manuel Lourenzo Sobra, Montserrat Prado Cores e Iria
Carreira Pazos, deputados e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O BNG leva tempo recollendo a preocupación de pacientes e profesionais pola
política de recortes que vén practicando a Xunta do PP na sanidade pública, e que nos
últimos anos afectoulle dun xeito especialmente negativo á atención primaria.
Recentemente, e coa escusa da pandemia da COVID 19, seguiron aplicándose estas
medidas, e mesmo se agravaron coa implantación da atención telemática non como
unha intervención extraordinaria e puntual senón como unha decisión permanente.
Estes recortes e redución de medios humanos e materiais estanse a padecer nos
Centro de Saúde de Moraña e Cuntis, primeiramente amortizando prazas que existían e
na actualidade non cubrindo o servizo de pediatría.
Xa no ano 2018 o Sergas anunciaba que temporalmente o Servizo de Pediatría
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de Moraña e Cuntis quedaba suspendido. Daquela a presión e protesta veciñal fixo que
o Sergas puxese un parche dotando unha profesional da sanidade para a praza de
pediatría do Centro de Saúde de Moraña, compartida co concello veciño de Cuntis.
Desde comezos do pasado mes de xuño suprimiuse esta atención pediátrica, de
maneira que as crianzas pasaron a ser atendidas no centro de saúde de Caldas. Este feito
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deu lugar a novas protestas e mobilizacións, a última delas o pasado luns 29 de xuño en
Moraña. Como resposta a esta presión social, o pasado 30 de xuño o xerente da área
sanitaria mantivo unha xuntanza cos alcaldes de Cuntis e Moraña, nos que anunciou o
desenvolvemento do programa “neno san”, un novo parche que só supón manter a
atención correspondente a revisións e vacinacións. Posteriormente por vía non oficial
trascendeu a posibilidade de que os centros de saúde de Moaña e Cuntis conten con
atención pediátrica só algúns días á semana.
Para o BNG estamos diante dun servizo sanitario fundamental, que é un dereito
cidadán básico. Ademais, nos últimos tempos asistimos a campañas propagandísticas da
Xunta sobre o apoio ao rural, mentres se retallan e eliminan servizos básicos para reter e
atraer poboación como é o dunha boa atención sanitaria.
Este empeoramento do servizo de saúde pública, que lle afecta dun xeito
especial á atención primaria e aos concellos do rural, ten ademais outro efecto perverso:
o incremento da contratación de seguros privados e a derivación á privada de consultas,
probas, analíticas, etc.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
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. Que medidas vai adoptar o goberno galego para cubrir de xeito permanente a
praza de pediatra dos centros de saúde de Moraña e Cuntis?
. Cando ten previsto a Xunta cubrir de maneira permanente esta praza?
. Considera o goberno galego que esta falta de servizos sanitarios básicos inflúe
na perda de atractivo e no declive das comarcas rurais do noso país?
2
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. Comparte o goberno galego a idea de que esta merma na atención pediátrica e
noutras prestacións beneficia a sanidade privada?

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 18/01/2022 12:56:30

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 18/01/2022 12:56:39
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María Montserrat Prado Cores na data 18/01/2022 12:56:46

Iria Carreira Pazos na data 18/01/2022 12:56:54
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Á Mesa do Parlamento
Paulo Ríos Santomé, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG),

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

Pregunta para resposta oral na Comisión 5ª, instando ao Goberno galego a tomar
medidas para dotar á comarca do Morrazo dun servizo axeitado de emerxencias do 061.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O servizo de emerxencias do 061 na comarca do Morrazo presenta serias eivas
que deben ser subsanadas o antes posíbel.
Trátase dun servizo esencial, un servizo que salva vidas, e que atende a unha
poboación importante en número repartida en varias localidades. Coa chegada do verán,
prodúcese un crecemento notábel de persoas na comarca, polo que o servizo de
emerxencias debe ter capacidade de atender correctamente unha demanda superior á
habitual.
As traballadoras do 061 do Morrazo levan anos pedindo que se amplíe a flota de
ambulancias na comarca para ser quen de atender dun xeito eficaz as emerxencias e
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axudar a salvar máis vidas. É por iso que levan anos pedindo unha nova ambulancia
para a comarca.
Ante a negativa desta ampliación, as traballadoras denuncian que o 061
manipula os datos ocultando as cifras anteriores a 2019, entendendo que non é posíbel
comparar o aumento na demanda asistencial do ano 2019 co do 2020, xa que neste
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último ano, por mor da pandemia, reduciuse drasticamente o turismo e onde debido ás
diferentes restricións baixou a actividade relacionada coa industria e os accidentes de
tráfico.
Un número axeitado de ambulancias, así como uns recursos suficientes nas
mesmas, axudará a salvar vidas e a poder atender de xeito rápido e eficaz as diferentes
emerxencias que se poidan dar na comarca do Morrazo.
É incomprensíbel que non se tivese reforzado a flota de ambulancias nunha
situación tan crítica como é unha crise sanitaria nun servizo vital á hora de combater a
pandemia xerada pola COVID-19.
Mais cando este reforzo xa era totalmente necesario na comarca, xa que con 2
ambulancias debe dar servizo a milleiros de persoas. Isto sen contar o crecemento
poboacional, en épocas estivais, derivadas do turismo, mentres que noutros lugares do
país si se dan estes reforzos polas mesmas causas.
Con COVID ou sen ela, a comarca do Morrazo precisa de aumentar a súa flota
de ambulancias debidamente equipadas, para dar unha asistencia áxil e axeitada.
Alén da cuestión do aumento da flota de ambulancias, existen outras eivas no
servizo de emerxencias do 061 que deben ser solucionadas no inmediato.
As ambulancias con base na localidade de Cangas carecen dun sistema axeitado
CSV: BOPGDSPG-NYqCRvK6Y-3
REXISTRO-DUdN91oOu-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

de desinfección covid. Ante esta situación, o 061 informa de que en Vigo existe persoal
e medios suficientes para proporcionar este servizo. A realidade mostra como só hai 3
máquinas de desinfección para 10 ambulancias e que son as propias traballadoras das
ambulancias as que teñen que realizar este traballo sen ningún tipo de axuda externa.
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Esta situación deriva nun empeoramento substancial no servizo de emerxencias,
xa que é necesaria a desinfección tras a atención de cada emerxencia e en moitas
ocasións xúntanse máis ambulancias para a súa desinfección sen que haxa medios para
facelo de xeito inmediato.
Isto redunda directamente na calidade do servizo debido, fundamentalmente, ao
tempo inxente que se perde entre unha e outra emerxencia, tempo que en moitas
ocasións, é incompatíbel cunha boa atención.
Nunha situación de crise sanitaria debemos poñer todos os recursos necesarios
para que o servizo de emerxencias poida desenvolver o seu traballo nunhas condicións
que permitan a máxima axilidade e seguridade sanitaria para levar a asistencia a quen o
precise e contribuír a salvar vidas.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
. Por que, ante a falta notábel de medios, non se reforza o servizo de
emerxencias do 061 na comarca do Morrazo?
. Vaise dotar dun servizo de desinfección áxil e eficaz ao servizo do 061 que
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opera na comarca do Morrazo?
. Ante o aumento poboacional derivado do turismo e as necesidades actuais,
dotarase dunha nova ambulancia ao servizo do 061 do Morrazo?

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Paulo Ríos Santomé
Montserrat Prado Cores
Iria Carreira Pazos
Deputadas e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Iria Carreira Pazos na data 18/01/2022 12:58:43

María Montserrat Prado Cores na data 18/01/2022 12:58:48
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Paulo Ríos Santomé na data 18/01/2022 12:58:56
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Á Mesa do Parlamento
Paulo Ríos Santomé, Daniel Pérez López e Olalla Rodil Fernández,
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 5ª, instando ao Goberno galego a tomar medidas para
reverter a situación de emerxencia que vive a mocidade galega a nivel laboral un ano
despois do comezo da crise sanitaria.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Un ano despois do comezo da crise sanitaria, económica e social derivada da
COVID-19, comezamos a ver as consecuencias e o impacto da mesma no mercado
laboral e máis concretamente na situación laboral da mocidade galega.
O mercado de traballo xuvenil está caracterizado por unha tremenda
precariedade e temporalidade, que leva a unha nula capacidade de independencia
económica da mocidade galega e, en demasiados casos, á expulsión do noso país de
milleiros de mozas que buscan un futuro fóra xa que non poden telo no noso país.
O Foro Económico de Galiza, advertía desta cuestión a finais do ano 2020, co
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seu informe sobre o fenómeno da fuga de talento, onde se poñían de manifesto
diferentes indicadores en concepto de perdas económicas, non creación de empresas e
menos nacementos por ano para o noso país.
Este mesmo organismo ven de publicar, no seu informe de conxuntura de marzo
do 2021, outra serie de indicadores moi alarmantes. Estes fan referencia á destrución de
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emprego xuvenil durante o ano de pandemia, así como tamén os sectores máis
prexudicados e a porcentaxe de recuperación de emprego.
Todos estes datos son verdadeiramente preocupantes, con 15.000 empregos
menos en tan só un ano, dos cales a grande maioría pertencen ao sector servizos,
nomeadamente hostalaría e comercio, onde só 2 de cada 10 mozas recuperaron o
emprego perdido, así como tamén reflexa unha caída do 10% na afiliación á Seguridade
Social.
Estes datos compleméntase cos da temporalidade e a precariedade laboral
sabendo que preto dun terzo dos novos contratos teñen unha duración máxima dunha
semana e que a contratación en xornada parcial aumentou nun 118% dende 2009
segundo os datos da Consellería de Emprego, ocupando a mocidade un terzo deses
contratos cunha media do 50% de temporalidade nos contratos.
O informe de conxuntura do Foro Económico de Galiza advirte tamén da
dependencia de sectores como o da hostalaría, sendo un dos sectores máis castigados
pola pandemia e un sector cunha precariedade e temporalidade maiúscula e no cal,
moitas mozas non puideron acollerse aos ERTEs para tentar saír adiante durante a crise.
Estamos pois ante un agravamento da alarmante situación laboral na que vive a
mocidade galega. A crise da COVID-19 viu a manifestar con máis claridade as eivas
estruturais do mercado laboral en Galiza, así como tamén os problemas estruturais da
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propia economía do país. Nun contexto de crise industrial sen precedentes, unha
dependencia cada vez maior do sector da hostalaría e o retroceso nos dereitos laborais
das traballadoras, é preciso un plan de choque para garantir un emprego digno para a
nosa mocidade e un futuro digno para Galiza.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
. Que valoración fai a Xunta de Galiza dos datos referentes ao emprego xuvenil
do último informe de conxuntura do Foro Económico de Galiza?
. Que medidas vai implementar a Xunta de Galiza para frear a dependencia dos
sectores da hostalaría e do turismo no mercado de traballo xuvenil?
. Como valora a Xunta de Galiza os datos de temporalidade extrema nos
contratos, aumento das xornadas parciais e o desemprego na mocidade galega?
. Que opinión lle merece á Xunta de Galiza a diferencia salarial existente entre a
mocidade galega e o resto de asalariadas?
. Considera a Xunta de Galiza a falta de oportunidades e a temporalidade e
precariedade laboral como un feito fundamental que explica a emigración xuvenil
galega?

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Paulo Ríos Santomé
Daniel Pérez López
Olalla Rodil Fernández
Deputados e deputada do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª, sobre as auditorías realizadas pola Xunta nas residencias de
maiores despois da pandemia e os resultados das mesmas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En novembro de 2020 a Xunta de Galiza anunciou a realización dunha auditoría
en todas as residencias de maiores.
Segundo foi trasladado ao Grupo parlamentario do BNG en resposta escrita en
marzo de 2021 este “un programa intensivo de auditorías sobre o cumprimento dos
protocolos e o establecemento de medidas para plantar cara ao virus” constitúe un
complemento ao plan de inspeccións habitual.
As visitas leváronse a cabo por parte de persoal técnico superior de prevención
de riscos laborais que usou un cuestionario de 83 ítems encamiñado a coñecer o grao de
preparación fronte á Covid-19, nove meses despois da declaración da pandemia.
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Segundo a Consellaría de Política Social, o mesmo persoal desenvolvería unha
segunda rolda de visitas posteriores para determinar que medidas implantaron as
residencias para introducir melloras.
Porén, nunha se proporcionou información pública algunha sobre estas
auditorías.
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Por todo o anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para
resposta oral na Comisión 5ª:
- Que información obtivo a Xunta de Galiza das auditorías realizadas nas
residencias?
- Que problemas ou irregularidades detectou?
- En que tipo de residencias detectou máis problemas?
- Houbo algunha diferencia entre as residencias públicas, as privadas e as
concertadas?
- E segundo o tamaño das residencias?
- Cando tiveron lugar as segundas visitas e con que resultado?
- Abriu algún expediente sancionador o Goberno galego no marco das
auditorías?
- En caso afirmativo, cantos, a que residenciais e por que razóns?
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- Que finalidade lle vai dar a Xunta á información recompilada?

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 18/01/2022 13:06:11

Iria Carreira Pazos na data 18/01/2022 13:06:15
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María Montserrat Prado Cores na data 18/01/2022 13:06:29
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª, sobre o número de persoas falecidas en residencias de maiores en
Galiza

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Xunta de Galiza continúa a impedir o acceso a información pública relevante
sobre o impacto da Covid-19 entre a poboación usuaria de residencias de maiores.
Neste senso, impídese o acceso ao número de persoas falecidas desagregado por
centros no caso das residencias privadas (a inmensa maioría da oferta en Galiza)
vulnerando os dereitos do conxunto da poboación mais tamén do Parlamento e dos
grupos con representación na Cámara. E é que a Valedoría do Pobo xa advertiu ao
goberno galego de que estes datos son información pública e, como tal, debe ser
garantido o seu coñecemento público o que non impediría a súa publicación ou difusión.
Porén, a Xunta de Galiza decidiu priorizar os intereses das grandes empresas que
copan o mercado das residencias (como DomusVI) antes que protexer e velar polo
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exercicio dos dereitos das galegas e galegos.
Recentemente, o xornal Praza Pública tivo acceso aos datos de falecementos en
residencias públicas. Da análise dos meses tíranse dúas conclusións fundamentais, de
enorme interese para o debate sobre o novo modelo de residencias:
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Primeiro.- En conxunto, o maior número de persoas falecidas en residencias
públicas rexistráronse naquelas que foron privatizadas: residencias de Ribeira, Laraxe,
Concepción Arenal e Bande. Todas elas xestionadas por DomusVI.
Segundo.- A pandemia afectou máis os centros máis grandes, nomeadamente
aqueles que superan as 100 prazas. É o caso da residencia Nosa Señora dos Milagres
(Ourense).
Así as cousas, máis dun ano despois de declararse a situación de pandemia
resulta incomprensíbel que os grupos parlamentarios, os medios de comunicación e, en
xeral, o conxunto da sociedade galega, non coñeza toda a información e a Xunta de
Galiza vete o acceso a datos relevantes que permitan analizar en detalle e con todo o
rigor, o impacto da Covid-19 nas residencias de maiores.

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª:
- Cando vai publicar a Xunta de Galiza os datos de persoas falecidas en
residencias de maiores durante a pandemia desagregados por centros?
- Que reflexións tira o Goberno galego dos datos de falecementos nas
residencias de maiores públicas?
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- Pensa adoptar algunha medida nas residencias públicas despois de todo o
acontecido?

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Montserrat Prado Cores
Iria Carreira Pazos
Olalla Rodil Fernández
Deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 18/01/2022 13:07:54

Iria Carreira Pazos na data 18/01/2022 13:07:58
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Olalla Rodil Fernández na data 18/01/2022 13:08:07
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Ramón Fernández Alfonzo e Daniel Pérez López,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 3ª, relativa á valoración da Xunta de Galiza respecto do
empeoramento das previsións económicas do Banco de España e as súas repercusións
para Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado 28/12/2021 coñeciamos os resultados para o conxunto do ano 2020 da
Enquisa estrutural a fogares, unha das máis consolidadas das que elabora o Instituto
Galego de Estatística e que nos permite obter unha panorámica respecto das
características socioeconómicas dos fogares galegos e, singularmente respecto do ano
2020, permite aproximar o impacto da pandemia da covid-19 na súa irrupción e
primeiros meses así como coñecer as debilidades e condicionantes preexistentes e
poñelos en relación coa situación económica.
Respecto da composición dos fogares, salienta a importancia dos fogares
unipersoais, singularmente en Ourense, e o peso do avellentamento, como podemos ver
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no dato de que existían a 31 de decembro de 2020 un total de 250.482 fogares
compostos por persoas de 65 ou máis anos, o que supón o 23,44% do total de fogares
galegos cun aumento interanual do 4,11% e tamén con Ourense á cabeza. Esta realidade
ten un impacto evidente no ámbito social, económico e de prestación dos servizos
públicos básicos.
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A estatística amosa tamén a precaria situación económico laboral da mocidade
galega, con case un 50% das persoas entre 18 e 24 que viven cos seus proxenitores sen
teren ingresos por rendas do traballo, en parte explicábel por cuestións de estudo, mais
complementado cun 61% de 25 a 34 anos que malia teren ingresos do traballo viven
aínda cos seus proxenitores, o que amosa a dificultade da emancipación.
Respecto da situación económica, o informe sinala como para o ano 2020 o
ingreso medio mensual dos fogares galegos situouse en 2.277 euros por fogar. Hai que
sinalar que esta cifra diminúe un 0,57% respecto ao ano anterior. Así mesmo, é de
salientar que a metade dos fogares galegos ingresa menos de 2.011 euros ao mes e que
con respecto ao ano 2019, a mediana de ingresos rexistrou un descenso do 1,23%. Polo
tanto, podemos ver xa a repercusión nos fogares galegos do impacto da pandemia, mais
hai que ter en conta ao mesmo tempo que non se ve aínda o impacto total, toda vez que
os primeiros meses do ano non se viron afectados e que o impacto en moitos sectores
foi progresivo ou ralentizado por mecanismos de apoio que no ano 2021 se foron
retirando. Así mesmo, a alta porcentaxe de fogares que se sosteñen a través de
prestacións tamén amosa unha capacidade de resiliencia en momento de crise, como xa
pasou no ano 2008 en diante, mais que tamén arrastra situacións delicadas. Así mesmo,
amosa o enorme problema económico que supón a pirámide demográfica galega e a
evolución da poboación activa.
Así mesmo, o informe indica que en n 2020 o 19,51% da poboación residente en
Galiza está en risco de pobreza ou exclusión social, o que supón un aumento de 0,68
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puntos respecto ao ano anterior.
O goberno galego debe reflexionar respecto da foto que amosa este informe e
outros relacionados, que non se explica só polo efecto da pandemia senón tamén polo
impacto dun modelo económico e social que consolida a desigualdade, e impulsar
mudanzas e actuacións para corrixir a situación.

2

102323

OFICINA PARLAMENTAR

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

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 3ª:
Que valoración fai o goberno galego do empeoramento da capacidade
económica dos fogares galegos e o conseguinte aumento da desigualdade da pobreza no
noso país?
Como valora os resultados para 2020 da estatística do IGE respecto dos fogares
galegos?
Como valora a evolución dos ingresos medios? E a situación da mocidade? E a
evolución dos fogares unipersoais?
Como valora o agravamento dos índices que lidera Ourense?
Vai rectificar o goberno galego a súa política económica para evitar a
consolidación da pobreza en Galiza e o seu agravamento pola crise da covid 19?
Considera o goberno galego que promove a cohesión social?
Que impacto económico teñen estes indicadores?
E no ámbito do acceso aos servizos públicos?
Ten avaliado o desigual impacto ao longo do territorio da desigualdade social?
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Santiago de Compostela, 18 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 18/01/2022 13:04:55

Ramón Fernández Alfonzo na data 18/01/2022 13:05:04

CSV: BOPGDSPG-NYqCRvK6Y-3
REXISTRO-QdWldHmuT-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Daniel Pérez López na data 18/01/2022 13:05:18
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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.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado 10 de setembro de 2021 publicáronse no DOG as bases
reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das
axudas para o fomento e a promoción de rodaxes audiovisuais que favorezan a
recuperación económica do sector.
Unha nova liña de subvencións enmarcada no proxecto Hub AudiovisualIndustria Cultural, vinculado ao programa React da Unión Europea, co que se
pretende aumentar a capacidade competitiva das empresas culturais galegas e
incentivar a creación de traballos sostibles que integren a totalidade da cadea de
valor desta industria.
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O importe global desta convocatoria compromete dous millóns de euros
correspondentes aos orzamentos da Xunta de Galiza para 2021.
O prazo de presentación de solicitudes comprendía entre o 11 de setembro e
o 10 de decembro de 2021, polo que nesta altura xa está concluído.
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A través dos medios de comunicación a AGADIC ten anunciado
publicamente a gravación da serie 'A Rapa' (Portocabo) como única receptora,
adxudicataria dunha axuda de 300.000 euros. Na actualidade non se ten
coñecemento doutras adxudicacións polo importe restante da convocatoria até
chegar aos dous millóns de euros.
Asemade, desde a AGADIC tense anunciada unha nova convocatoria polo
mesmo importe para o 2022 co obxectivo de acelerar a recuperación e garantir a
estabilidade dos profesionais do sector en Galiza.

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª:
- Cantos proxectos se presentaron a esta primeira convocatoria de axudas
para o fomento e a promoción de rodaxes audiovisuais convocadas en 2021?
- Que proxectos de rodaxes resultaron beneficiarios destas axudas?
- Cando se van anunciar publicamente?
- Gastouse a totalidade do crédito de dous millóns de euros ofrecido na
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convocatoria de 2021?
- De non se ter gastado, que acontece con ese crédito?
- Entende a AGADIC que os criterios de concorrencia se axustaron á
maioría das produtoras do sistema audiovisual galego?
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- Mantivo a AGADIC xuntanzas de valoración co sector sobre o resultado
desta convocatoria de axudas para o fomento e a promoción de rodaxes
audiovisuais en Galiza?
- Van manterse os criterios na convocatoria anunciada para 2022?

Santiago de Compostela, 18 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 18/01/2022 13:14:14
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 18/01/2022 13:14:32

Daniel Castro García na data 18/01/2022 13:14:42
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Olalla Rodil Fernández e Iago Tabarés PérezPiñeiro, deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral na Comisión 5ª, relativa ás vulneracións de dereitos
laborais e ao incumprimento dos pregos de condicións do Centro de Día Interxeracional
da Farixa en Ourense así como ás actuacións que debe impulsar a Xunta de Galiza como
responsábel da súa concesión e das competencias en materia de política social.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Xunta de Galiza, con competencias en materia de política social e ao abeiro,
entre outras, da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galiza, é a
máxima responsábel de garantir tanto a estruturación e regulación, como servizo
público, dos servizos sociais como de garantir o dereito das persoas ao acceso aos
servizos sociais que lles correspondan posibilitando que a súa liberdade e igualdade
sexan reais e efectivas. Singularmente, é necesario recordar que a lei citada recolle
expresamente como competencia da Xunta de Galiza a de “supervisión e avaliación da
calidade na prestación dos servizos sociais, para o que se establecerán mecanismos de
control obxectivo e continuo deles.”
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Ao abeiro deste marco, comezou a funcionar no ano 2019 o Centro de Día
Interxeracional da Farixa, tamén coñecido como centro de Mariñamansa, en Ourense,
que é un dos 64 centros de día que fan parte da rede de centros do Consorcio Galego de
Servizos de Igualdade e Benestar. Para a posta en funcionamento do Centro diúrno de
persoas maiores o goberno do Partido Popular mantívose na súa liña de renuncia á
xestión pública e apostou por un modelo privatizado, mediante a concesión do servizo
1
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asistencial. Dita concesión recaeu en setembro de 2018 na empresa Atendo S.L. por
valor de 595.320,00€ cun prazo de execución de dous anos que, como é habitual tamén
no ámbito da política social, xa foi prorrogado.
A citada concesión está vinculada a un prego de cláusulas administrativas e de
prescricións técnicas que, segundo tivo coñecemento o Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego, non está a ser cumprido, coas conseguintes consecuencias
negativas nas persoas usuarias e no cadro de persoal. Así mesmo, este Grupo tivo tamén
coñecemento de numerosas irregularidades e vulneracións de condicións laborais cuxa
comisión van en detrimento non só dos dereitos das persoas traballadoras senón tamén,
nas súas consecuencias, sobre os dereitos das persoas usuarias.
No ámbito laboral, para alén dos problemas derivados da continuidade até a
actualidade dun convenio colectivo que desfasado respecto de múltiples ámbitos,
constan diferentes feitos que non son admisibles respecto dos descansos, funcións,
vacacións e outros dereitos recoñecidos á clase traballadora.
Na mesma liña podemos sinalar a falta de roupa e material de traballo,
incumprimentos en materia de saúde laboral, falta de formación en horario laboral,
comunicacións abusivas fóra deste e outros aspectos nos que o centro é o modelo
contrario ao que debera ser un centro sufragado con recursos públicos. Finalmente,
outro ámbito de incumprimento das condicións laborais, con consecuencias directas
ademais nas persoas usuarias, ten que ver coas funcións laborais, levándose a cabo
funcións non correspondentes coas categorías laborais, realización de funcións laborais
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noutros centros distintos ao concesionado. A esta situación súmanse carencias na
prevención diante da pandemia, como a insuficiencia e demora de cribados e a falta de
materiais de protección en cantidade suficiente para garantir a súa adecuación.
Esta situación é correlativa no ámbito dos incumprimentos fragrantes do prego
de condicións, a comezar, na liña do sinalado anteriormente, polas vulneracións do
convenio colectivo en vigor que, pese a tratarse de aspectos inicialmente laborais,
2
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derivan directamente na posta en risco dunha correcta atención ás persoas usuarias,
sendo tamén sufridoras destas vulneracións. Un dos aspectos máis relevantes na falta de
seguimento dos pregos é o incumprimento da ratio de traballadoras, por debaixo do
requirido pola resolución de 2 de Decembro de 2008, de Secretaría de Estado de Política
Social, Familia e Atención á Dependencia e á Discapacidade, dende a apertura do
centro.
Na mesma liña, ao longo do período de funcionamento sinalado teñen faltado
repetidamente categorías laborais que estiveron longos períodos sen cubrir, por
exemplo, de terapia ocupacional ou de persoa responsable de centro, cuestión esta
última resolta por vía xudicial. A carencia de persoal tamén se observa en ámbitos como
a limpeza, onde unha soa persoa, e sen xornada completa, asume estas tarefas.
A isto súmanse carencias graves na cadea de atendemento das persoas usuarias,
desde o momento do preingreso, as valoracións e o adecuado ingreso das persoas
usuarias para poder elaborar aspectos como a Historia de Vida e estabelecer pautas de
atención e intervención. É evidente que este centro, que nacía anunciado baixo o
paraugas dun proxecto interxeracional e vangardista, está a funcionar de modo precario,
mecanizado e cun enfoque da vellez lonxe de ser activo e garantista. Mostra e
consecuencia disto é a falta de planificación e seguimento adecuado dos Plans de
Acción Individual das Persoas Usuarias (PAI) e de Acción Familiar (PAF).
Esta situación é grave, pola falta de fiscalización e control da Xunta de Galiza,
que non pode inhibirse das súas responsabilidades ao tratarse dun servizo que en última
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instancia é de vocación pública. Máis aínda, é especialmente grave que esta situación se
manteña malia o vivido no último ano e medio de pandemia, que fixo evidente as eivas
e necesidades dos servizos de protección social do noso país, moi especialmente nos das
persoas maiores.
O vivido na pandemia fixo visíbel, da maneira máis crúa e dolorosa en termos
humanos, os problemas estruturais do actual modelo de centros de día e residencias que
3
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viña sendo obxecto de denuncia reiterada antes da pandemia por parte das familias de
persoas usuarias, do persoal e mesmo do Consello de Contas, como reflicte o informe
de fiscalización publicado por este organismo en 2017 e cuxas conclusións, como a falta
de prazas públicas, singularmente en Ourense, e como a falta dunha adecuada
inspección que supoña a corrección real, rápida e efectiva das carencias, seguen na lista
de tarefas pendentes do goberno galego e son extensibles ao conxunto de servizos que
atenden ás persoas maiores alén do exclusivamente residencial.
A falta de cambio de rumbo por parte do goberno do Partido Popular E a
negativa a investigar o acontecido durante a pandemia nas residencias galegas fan
evidente que o goberno galego traballa a prol dun modelo no que a participación e o
control público sexan cada vez menores en detrimento da oferta privada, mesmo
fomentándoa con recursos públicos a través de concesións e contratos públicos cun
relaxado grao de esixencia de cumprimento. Esta situación vai máis alá dos centros
residenciais, abranguendo tamén os centros de día e outros servizos sociocomunitarios,
como neste caso.
Estamos a falar dun ámbito de especial sensibilidade e vulnerabilidade, onde a
administración ten que ser exemplar no cumprimento dos dereitos laborais e das
condicións técnicas e administrativas que ela mesma esixe do punto de vista teórico.
Non se entende, polo tanto, que non exista unha posición activa na demanda do
cumprimento destes aspectos, que redundarían nunhas condicións laborais e nun
tratamento das persoas usuarias xusto. Polo tanto, a corrección debe ser inmediata,
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mesmo rescindindo a concesión se é a única forma.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
5ª:
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Cal é a valoración da Xunta de Galiza do funcionamento do Centro de Día
Interxeracional da Farixa en Ourense e dos seus incumprimentos respecto do prego de
condicións e das condicións laborais?
Considera a Xunta de Galiza que, respecto deste e doutros centros, está a
desenvolver a súa competencia de “supervisión e avaliación da calidade na prestación
dos servizos sociais, para o que se establecerán mecanismos de control obxectivo e
continuo deles.” conforme estipula a lexislación?
Considera o goberno galego que está a primar o servizo público por riba do
beneficio ao sector privado?
Como valora a Xunta de Galiza as consecuencias do seu progresivo baleirado do
sistema público de benestar?
Considera o goberno galego que este centro ten un número adecuado de persoal
en todas as categorías previstas? Considera que consta das categorías adecuadas e en
número suficiente? Que actuacións desenvolve para comprobalo?
Cal foi a variación do persoal desde o inicio da apertura do centro?
No caso da limpeza, considera o goberno galego que unha soa persoa nunha
xornada laboral que non é completa, é quen de asumir as necesidades derivadas da
materia?
Existe algunha valoración negativa dos procesos de preinspección ou inspección
que puido haber no centro? Cantos houbo desde a súa apertura e en que datas e con que
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resultados?
Por que a Xunta de Galiza non desenvolve máis inspeccións?
Considera a Xunta de Galiza que é suficiente unha soa persoa limpadora, e sen
xornada completa, para a totalidade deste centro?

5

102333

OFICINA PARLAMENTAR

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

Coñece a Xunta de Galiza os problemas relacionados co aire acondicionado,
tendo en conta as altas temperaturas de Ourense?
Que medidas toma ou vai tomar o goberno galego para avaliar se existe unha
adecuada planificación e avaliación dos Plans de Acción Individual das Persoas
Usuarias (PAI) e de Acción Familiar (PAF)?
Como valora o goberno galego a xestión covid deste centro? Que criterios se
estabeleceron para realizar ou non cribados? Cantos cribados se realizaron e en que
datas?
Que fai o goberno galego para avaliar e facer seguimento sobre se a atención das
e dos usuarios é a adecuada?
Que fai o goberno para implicarse como autoridade laboral e como última
responsábel do financiamento dun servizo público e garantir que as condicións laborais
das e dos traballadores son respectadas e exemplares?
Que vai facer o goberno galego ante os incumprimentos das ratio?
Por que renovou a concesión o goberno galego se era coñecedor destas
situacións? Que valoración fixo para proceder?
Valora o goberno galego realizar inspeccións aleatorias para coñecer a situación
do centro? E entrevistar con traballadores, traballadoras, persoas usuarias e familiares?
Cales son os motivos?
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Valora o goberno rescindir o contrato?
Incrementou a contía fornecida á empresa concesionaria nalgún momento? En
que termos?

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Olalla Rodil Fernández
Deputadas e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 18/01/2022 13:17:53

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 18/01/2022 13:17:56
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Noa Presas Bergantiños na data 18/01/2022 13:18:07
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos, deputado e
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.Nos últimos doce anos, coa escusa da crise, a Xunta de Galiza aplicou duras
políticas de recortes e fixo modificacións lexislativas e organizativas que danaron
gravemente a sanidade pública: redución de orzamentos, de centos de profesionais,
privatizacións e externalización de servizos esenciais, derivacións de doentes a centros
privados, listas de agarda disparadas, colapsos de urxencias, desatención clamorosa da
saúde mental e das mulleres.
A Atención Primaria foi o ámbito da sanidade pública galega que con máis
intensidade sufriu os recortes, con consecuencias que se foron agravando co tempo:
masificación de consultas, cupos desbordados, redución de profesionais por non
cobertura de xubilacións, non substitución de permisos e baixas, precariedade e
temporalidade nas contratacións de persoal, listas de agarda de 15 días para médica/o de
familia, ausencia de pediatras, PACs ao límite... Non resulta esaxerado dicir que como
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consecuencia dos recortes, da privatización e da mala xestión, a Atención Primaria está
ao borde do colapso, con profesionais extenuados despois de máis de 500 días de
pandemia.
Con esta situación de partida, a chegada da pandemia COVID-19 foi a coartada
perfecta para que a Consellaría de Sanidade levara a cabo medidas organizativas
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provisionais nos centros de atención primaria que teñen visos de acabar en medidas
definitivas. Entre esas medidas estivo a implantación da atención médica telefónica non
como un servizo complementario senón como un sistema principal e prioritario que ten
como obxectivo disuadir as persoas enfermas de acudir aos centros de saúde e retrasar
os tempos de atención a pacientes.
As limitacións ao acceso da Atención Primaria favorecen a privatización, a
fuxida das persoas con maior capacidade económica aos seguros privados e a
discriminación dos grupos con menor capacidade económica. Aparte da dificultade da
xente maior de acceder ás novas tecnoloxías e a non dispoñibilidade de Internet.
2. Este grave deterioro da sanidade pública, nomeadamente da atención primaria
e da pediatría, afecta a toda a área sanitaria de Vigo e especialmente á comarca do
Condado e ao centro de saúde de Ponteareas. Unha situación que se viu agravada nos
últimos tempos e que deu lugar a denuncias públicas de organizacións sindicais,
colexios médicos, profesionais sanitarias e da veciñanza. Tamén deu lugar a acordos da
corporación municipal e escritos dirixidos polo concello de Ponteareas á consellaría, sen
que se tomasen medidas para corrixila.
Nestes momentos existe un clamor social en Ponteareas, como en moitas
comarcas do país, pola falta de persoal e polo deterioro da atención sanitaria. Por se non
fose abondo, nos meses de agosto e setembro o SERGAS suprimiu as consultas de tarde
no centro de saúde, de modo que se derivan ao PAC as pacientes de urxencia ou que
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xustifiquen que non poden acudir pola mañá.

Polo anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral
na Comisión 5ª:
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Que medidas ten previsto adoptar a Xunta de Galiza para reverter os recortes de
persoal e para prestar unha atención sanitaria de calidade no centro de saúde de
Ponteareas?
Como prevé o SERGAS garantir a cobertura de permisos e baixas e unhas
condicións laborais dignas para o persoal sanitario?
Ten coñecemento o goberno galego das graves complicacións derivadas da
eliminación do horario de tarde no centro de saúde nos meses de agosto e setembro?
Cando prevé o goberno galego recuperar a atención presencial nos centros de
saúde?

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022

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

Xosé Luis Bará Torres na data 18/01/2022 13:19:21

María Montserrat Prado Cores na data 18/01/2022 13:19:33
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Iria Carreira Pazos na data 18/01/2022 13:19:41
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos,
deputado e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 5ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Na segunda semana deste mes de setembro do ano en curso no ambulatorio de
Boimorto foi derivado a Melide tres días un dos dous médicos que ten asignados desde
hai xa ben anos. Disque para facer substitucións.
No verán e cando hai baixas aínda que estas sexan prolongadas non hai
substitución nin de médicos nin tampouco de persoal sanitario. E así estamos.
Que aconteceu para que de repente, nun so ano, a tendencia, xa manifesta, a
desarticular o sistema sanitario público se agravase deste xeito?
Só hai unha explicación: entregar a sanidade pública á empresa privada e
botándolle a culpa á Covid.
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A asistencia primaria pública de calidade é un ben esencial irrenunciable e o seu
deterioro sume a poboación na tristeza e na desesperación.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
. Cal é a razón para que se vulneren os dereitos dos homes e mulleres de
Boimorto ó derivar un dos seus médicos a outros ambulatorios?
. Cal é a razón para que non se cubran as baixas do persoal sanitario dos
ambulatorios?

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
Montserrat Prado Cores
Iria Carreira Pazos
Deputado e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Iria Carreira Pazos na data 18/01/2022 13:21:34

María Montserrat Prado Cores na data 18/01/2022 13:21:39

Xosé Luis Rivas Cruz na data 18/01/2022 13:21:47
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Á Mesa do Parlamento
María González Albert, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª, sobre o desprendemento estrutural do centro de saúde de
Vilamartín de Valdeorras e o estado dos centros no distrito sanitario de Valdeorras.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Na fin de semana do 18 e 19 de setembro desprendeuse o falso teito e ferralla no
Centro de Saúde de Vilamartín de Valdeorras. Este desprendemento, que non ocasionou
danos persoais ao producírense nun momento no que non había actividade no Centro de
Saúde, supuxo o desprazamento dos profesionais que alí traballan para pasar consulta
nas instalacións do PAC do Barco de Valdeorras, xa habitualmente compartidas co
servizo de Urxencias do Hospital Público de Valdeorras.
Este feito ten moita gravidade non só pola cuestión en si propia senón porque é
un síntoma dun estado xeneralizado de mal coidado e funcionamento do conxunto dos
centros do distrito,
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No mesmo luns tivemos noticias dun escrito da Confederación Intersindical
Galega dirixida á xerencia da Área Sanitaria de Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras
sinalando o seu malestar polo estado de coidado e conservación dos centros tanto no
aspecto material como en dotación de recursos humanos.
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A situación puido revestir maior gravidade se o desprendemento se tivese
producido en xornada laborábel e resulta só o feito máis lamentábel dentro dun estado
xeneralizado de abandono e mal funcionamento dos centros de saúde en todo o distrito
sanitario.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
. Como valoran desde a Xunta os danos producidos na fin de semana do 18 e 19
de setembro no Centro de Saúde de Vilamartín de Valdeorras e as consecuencias que
puido ter para a integridade física dos profesionais e usuarios do centro no caso de terse
producido en día laborábel?
. Pode garantir a Xunta o bo estado dos centros de saúde do distrito de
Valdeorras?
. Teñen previsto realizar un informe detallado sobre a seguridade estrutural dos
centros de saúde do distrito valdeorrés?
. Teñen realizado actuacións de compensación económica ao usuarios de
Vilamartín de Valdeorras que na xornada do luns 20 de setembro tiveron que
desprazarse até o PAC do Barco de Valdeorras polo peche imprevisto do seu Centro de
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Saúde?

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022
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Asdo.: María González Albert
Montserrat Prado Cores
Iria Carreira Pazos
Deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María González Albert na data 18/01/2022 13:23:31

María Montserrat Prado Cores na data 18/01/2022 13:23:40
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Iria Carreira Pazos na data 18/01/2022 13:23:50
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Á Mesa do Parlamento
Paulo Ríos Santomé e Montserrat Prado Cores, deputado e deputada do
Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto
no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 5ª, sobre as medidas a tomar para reactivar as terapias destinadas ás crianzas
con parálise cerebral do centro San Rafael de Vigo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Dende o anuncio do Estado de Alarma vai ano e medio, foron moitos os sectores
afectados polo efecto do confinamento e as medidas especiais adoptadas ante a grave
crise sanitaria que vivimos.
Desgrazadamente, foron os sectores máis vulnerábeis da nosa sociedade, os que
peor viviron esta situación e aínda continúan a vivila. Alén das medidas improvisadas e
insuficientes levadas a cabo pola Xunta de Galiza e o goberno do estado, existen
sectores tremendamente golpeados por este novo contexto e que viven no total
abandono e esquecemento por parte das institucións.
Este é o caso de moitas crianzas da comarca do Morrazo e as súas familias.
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Dende a proclamación do Estado de Alarma até hoxe mesmo, as crianzas con parálise
cerebral, que teñen como centro de referencia o San Rafael de Vigo, contratado polo
SERGAS, non retomaron as diferentes terapias que precisan para combater as súas
doenzas e poder contar cunha mellor calidade de vida.
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As terapias de atención temperá, aínda que insuficientes na súa duración, son
unha ferramenta indispensábel para o desenvolvemento destas crianzas, e esta situación
de interrupción xera unha situación de retroceso nas capacidades das crianzas afectadas,
polo que en moitos casos é necesario que as familias acudan a servizos privados ante a
inacción e o silencio administrativo da Xunta de Galiza e do SERGAS.
As familias afectadas nas vilas de Moaña e Cangas, veñen de mobilizarse ante a
falta de resposta por parte da administración, cunha situación desesperada ao
experimentar o deterioro da saúde e da calidade de vida das súas crianzas. Alén da
reactivación e ampliación do servizo de terapias é preciso ampliar a idade de cobertura
destas terapias, xa que na actualidade, a cobertura do SERGAS só chega até os 14 anos.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
. Que medidas está a adoptar o Sergas para reactivar o servizo de terapias de
atención temperá no centro San Rafael de Vigo?
. Estase traballando nun protocolo sanitario que permita retomar este servizo?
. Cre suficiente, a Xunta de Galiza, a cantidade e duración das terapias de
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atención temperá que se desenvolven na actualidade?
. Por que non se valora achegar o servizo ás familias e utilizar centros equipados
e dispoñíbeis, de xestión pública dentro da comarca?
. Por que non reciben, as crianzas de14 anos en adiante, a atención necesaria
para non retroceder no conseguido polas terapias?
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Á Mesa do Parlamento
Ramón Fernández Alfonzo, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos,
deputado e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 5ª, sobre a deficiente atención sanitaria na comarca de
Ferrol.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Os 12 anos de goberno de Feijóo teñen a atención sanitaria en xeral, e en
particular na comarca de Ferrol, nunha situación crítica.
Os recortes deste servizo público esencial fanse cada vez máis evidentes para
prexuízo das persoas doentes e usuarias da comarca, tanto por activa a través de
actuacións como peche de centros ou o impulso da atención telefónica, como por
pasiva, pola ausencia dunha planificación que atenda a dotación de novas e urxentes
infraestruturas, ou a cobertura das prazas necesarias para prestar o servizo
correctamente sen abusar da saúde dos propios profesionais, feito este que acada cotas
especialmente graves na atención primaria así como en certas especialidades.
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A falta de dotacións concrétase entre outras cousas en que na área sanitaria de
Ferrol exista un déficit estrutural de camas aínda sen resolver, que provoca, por
exemplo, que con certa reiteración persoas doentes teñan que pasar en urxencias máis
tempo do debido por falta de capacidade hospitalaria para realizar o ingreso.

1

102348

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

E a falta de cobertura de prazas ven provocando, tamén reiteradamente, queixas
e mobilizacións veciñais en diferentes lugares, como Ferrol Vello, Mugardos,
Pontedeume, Cabanas ou Monfero.
Mais é a título individual, nas reclamacións e denuncias públicas realizadas por
particulares, que a gravidade dos prexuízos de estes 12 anos de recortes aparecen con
toda crueza, e a saturación das infraestruturas, a saturación dos servizos, e a saturación
das persoas profesionais que os prestan, como principal causa, directa ou indirecta, de
estes prexuízos.
De feito, vimos recentemente como varios casos gañaron notoriedade pública na
comarca de Ferrol, por causa da desesperación das propias persoas doentes ou dos seus
familiares máis próximos.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
. Coñece a Xunta de Galiza a situación do concello de Monfero tocante ás
carencias sanitarias? Coñece as repercusións do peche dos consultorios? Que medidas
ten previstas para dotar do persoal necesario ás instalacións do centro de saúde de
Monfero e normalizar así a atención sanitaria da veciñanza?
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. Coñece a Xunta de Galiza a situación do Centro de saúde de Pontedeume? Que
ten pensado facer respecto da cobertura do médico de tarde? E respecto da atención
pediátrica?
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. Coñece a Xunta de Galiza a situación do Centro de saúde de Mugardos? Que
ten pensado facer respecto da cobertura das vacantes existentes? E respecto da atención
pediátrica?
. Como valora a Xunta de Galiza a prestación da asistencia telefónica nestes
centros? Como valora a Xunta de Galiza que esa asistencia telefónica se realice por
persoal sanitario que debido á súa eventualidade non coñece ás persoas doentes? Non é
fundamental para unha correcta prestación da asistencia telefónica un bo coñecemento
das persoas doentes por parte de quen presta a asistencia?
. Como valora a Xunta de Galiza que as persoas usuarias teñan que acudir a
consultas privadas para evitarse as demoras ou conseguir unha atención presencial?
. Como valora a Xunta de Galiza que repercuten a día de hoxe as infraestruturas
dos centros de saúde da comarca de Ferrol para recuperar esa asistencia presencial?
Como valora a Xunta de Galiza as condicións do Centro de saúde Fontenla Maristany?

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022

Asdo.: Ramón Fernández Alfonzo
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Á Mesa do Parlamento
Ramón Fernández Alfonzo, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos,
deputado e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 5ª, sobre as demoras na derivacións de doentes da área
sanitaria de Ferrol.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Os 12 anos de goberno de Feijóo teñen a atención sanitaria en xeral, e en
particular na comarca de Ferrol, nunha situación crítica.
Os recortes deste servizo público esencial fanse cada vez máis evidentes para
prexuízo das persoas doentes e usuarias da comarca, tanto por activa a través de
actuacións como peche de centros ou o impulso da atención telefónica, como por
pasiva, pola ausencia dunha planificación que atenda a dotación de novas e urxentes
infraestruturas, ou a cobertura das prazas necesarias para prestar o servizo
correctamente sen abusar da saúde dos propios profesionais, feito este que acada cotas
especialmente graves na atención primaria así como en certas especialidades.
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A falta de dotacións concrétase entre outras cousas en que na área sanitaria de
Ferrol exista un déficit estrutural de camas aínda sen resolver, que provoca, por
exemplo, que con certa reiteración persoas doentes teñan que pasar en urxencias máis
tempo do debido por falta de capacidade hospitalaria para realizar o ingreso.
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E a falta de cobertura de prazas ven provocando, tamén reiteradamente, queixas
e mobilizacións veciñais en diferentes lugares, como Ferrol Vello, Mugardos,
Pontedeume, Cabanas ou Monfero.
Mais é a título individual, nas reclamacións e denuncias públicas realizadas por
particulares, que a gravidade dos prexuízos de estes 12 anos de recortes aparecen con
toda crueza, e a saturación das infraestruturas, a saturación dos servizos, e a saturación
das persoas profesionais que os prestan, como principal causa, directa ou indirecta, de
estes prexuízos.
De feito, vimos recentemente como varios casos gañaron notoriedade pública na
comarca de Ferrol, por causa da desesperación das propias persoas doentes ou dos seus
familiares máis próximos.
Entre estes, o caso dun doente con máis de 100 días de hospitalización en Ferrol
con unha diagnose de pancreatite aguda con necrose, e un traslado aprobado cara a área
de Santiago desde o día 23 de setembro para realizar unha intervención, sen que a día de
hoxe a familia teña noticias de cando se producirá ese traslado mentres ven como cada
día que pasa o seu familiar se debilita, o que complica a intervención pola que está a
agardar.
Ou o de outro doente, diabético, hipertenso e con sobre peso, ao que lle
realizaron unha Angio-tc o día 26 de agosto, con resultado de estenose crítica preCSV: BOPGDSPG-NYqCRvK6Y-3
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oclusiva, con risco de obstrución total de la carótida, segundo informa a neuróloga.
Veñen de comunicarlles que teñen cita no hospital da Coruña para unha “consulta” o día
14 de outubro. Mentres tanto está de alta na casa desde o día 29 de setembro.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
. Como valora a Xunta de Galiza o nivel de derivación de doentes á sanidade
privada na comarca de Ferrol? Aumenta respeito de anos anteriores? En que casos? Que
circunstancias deben darse? Hai prazos?
. Como valora a Xunta de Galiza as derivacións intra-hospitalarias de doentes da
área sanitaria de Ferrol? Aumentan respeito de anos anteriores?
. Como valora a Xunta de Galiza os prazos nos que se realizan estas derivacións?
. Como valora a Xunta de Galiza que se demore unha derivación por estar
saturado o hospital de destino?
. Como valora a Xunta de Galiza que profesionais que presten servizo en planta
recomenden ás persoas doentes ir por urxencias?
. Como valora a Xunta de Galiza que haxa doentes máis de 24h en urxencias por
falta de capacidade hospitalaria para realizar o ingreso?
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Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022
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Deputado e deputadas do G.P. do BNG

3

102354

OFICINA PARLAMENTAR

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

Asinado dixitalmente por:

Ramón Fernández Alfonzo na data 18/01/2022 13:31:46

María Montserrat Prado Cores na data 18/01/2022 13:31:50

CSV: BOPGDSPG-NYqCRvK6Y-3
REXISTRO-L1dR5QvNa-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Iria Carreira Pazos na data 18/01/2022 13:31:59

4

102355

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
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro e Olalla Rodil Fernández, deputado e deputada
do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do

disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª, sobre as consecuencias da constatación polos servizos de
inspección da Xunta de Galiza de vulneración de dereitos fundamentais en residencias
de maiores.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Após superar as negativas iniciais unha deputada e deputado do GP do Bloque
Nacionalista Galego en cumprimento das responsabilidades que lle confire o sistema
constitucional e normativo actualmente vixente, tiveron aceso aos expedientes relativos
ás inspeccións de servizos sociais realizadas nos últimos anos en diferentes residencias
de maiores de Galiza.
O obxectivo non era tanto practicar unha auditoría sobre a totalidade dos centros
residenciais, públicos e privados, de Galiza, como comprobar, vía mostraxe, a
periodicidade, resultado e efectos das inspeccións e comprobacións que realizou a
Xunta de Galiza sobre o cumprimento da normativa que atinxe ao coidado das usuarias
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e dos contratos asinados coa Xunta de Galiza, de grande importancia tanto polo obxecto
dos mesmos, como polos recursos públicos que se destinan.
O máis elocuente da documentación examinada é a inexistencia dunha frecuente
inspección e control das residencias de maiores, p.ex. unha única visita inspectora en
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tres anos a unha das residencias de maiores de máis elevada capacidade e adxudicataria
dun contrato público de grande importancia cuantitativa.
Igualmente importante son as escasas consecuencias que, nalgún caso, teñen as
actas de inspección levantadas, sen que conste no expediente as accións emprendidas
tras o advertido polo, infradotado, servizo de inspección. Así, na acta 38/2019
constátase pola autoridade actuante que:
- A residencia excede da ocupación máxima, isto é, que o número de residentes
no centro é superior ao máximo autorizado.
- O cadro de persoal era inferior ao rateo legal, e mesmo contractualmente,
exixido ou comprometido.
- Apréciase que a 6 persoas se lle estaban a aplicar medidas de suxeición sen
prescrición facultativa, nin consentimento previo da persoa e/ou da súa representación
legal.
A pesares da gravidade dos feitos constatados, que nalgún dos casos atinxe á
liberdade e dignidade das persoas, podendo mesmo ser constitutivos de infracción
penal; non consta á súa comunicación ao Ministerio Fiscal, nin tan sequera a incoación
pola Xunta de Galiza de procedemento administrativo para determinar as consecuencias
contractuais de tan relevantes incumprimentos.
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Antes ao contrario, tras detectar as circunstancias descritas a primeira actuación
da Xunta de Galiza é a adxudicación á entidade “responsable” da residencia un novo
contrato para que continúe na xestión do centro nos seguintes anos.
Malia incorrer no que para moitas poden (deben) ser obviedades cumpre lembrar
que “as suxeicións atentan contra os dereitos fundamentais, xa que privan da liberdade,
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así como contra principios e valores como a dignidade e autoestima” (Sociedade
Española de Xeriatría e Xerontoloxía).
Xa que logo, detectándose a aplicación de medidas de suxeición cando menos a
6 PERSOAS residentes no centro de maiores, resulta intolerable que tales constatacións
non se puxeran inmediatamente en coñecemento do Ministerio Fiscal, ao fin de que
puidera instruír as dilixencias informativas que considere, tanto para a persecución
dunha eventual infracción penal, como para adoptar as medidas de protección oportunas
para garantir a integridade física e moral das PERSOAS.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
. Considera a Xunta de Galiza que as medidas de suxeición mecánica atinxen a
liberdade das persoas e aos seus dereitos fundamentais?
. Entende a Xunta de Galiza que a aplicación de medidas de suxeición mecánica
sen prescrición médica, nin consentimento da PERSOA ten que ser comunicada ao
Ministerio Fiscal?
. Considera que o incumprimento do rateo de persoal de atención directa
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contractualmente pactado pode afectar a calidade da prestación do servizo?
. Iniciou a Xunta de Galiza algún procedemento para determinar o alcance que,
no cumprimento de contratos administrativos, puidera ter non dispor do persoal de
atención directa acordado, non subministrar a alimentación prescrita ou exceder da
capacidade máxima permitida?
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. Entende a Xunta de Galiza que unha inspección en tres anos permite o control
da atención que reciben as persoas residentes en centros de maiores?

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022

Asdo.: Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Olalla Rodil Fernández
Deputado e deputada do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
Paulo Ríos Santomé, Iria Carreira Pazos e Montserrat Prado Cores,
deputado e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 5ª, sobre as medidas a tomar para recuperar o servizo de
urxencias na Casa do Mar de Moaña, así como tamén restituír a atención médica
presencial incrementando o persoal para reducir os tempos de agarda.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Na última década, coa escusa da crise, a Xunta de Galiza, aplicou duras políticas
de recortes e fixo modificacións lexislativas e organizativas que danaron gravemente a
Sanidade Pública de Galiza. Todas as medidas que tomaron tiveron como fin a
privatización e o desmantelamento da sanidade pública galega, a base de recortes
continuos e de pór os recursos desta ao servizo de intereses privados para poder facer
negocio coa enfermidade das persoas.
Redución de orzamentos, de centros de profesionais, de camas hospitalarias,
privatizacións e externalización de servizos esenciais, derivacións de doentes a centros
privados, listas de agarda disparadas, colapsos de urxencias, desatención clamorosa da
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saúde mental e das mulleres.
A Atención Primaria foi o ámbito da sanidade pública galega que con máis
intensidade sufriu os recortes, as consecuencias foron tremendas: masificación de
consultas, cupos desbordados, redución de profesionais, non substitución, as listas de
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agarda de máis dunha semana para médica/o de familia, peche de axendas, saturacións,
ausencia de pediatras, PACs ao límite...
Con esta situación de partida, a chegada da pandemia COVID-19 foi a coartada
perfecta para que a Consellaría de Sanidade levara a cabo medidas organizativas
provisionais nos centros de atención primaria que teñen visos de acabar en medidas
definitivas.
Entre esas medidas estivo o traslado das urxencias de Moaña a Cangas e a
implantación da atención médica telefónica. A veciñanza puido entender que, ante a
gravidade dos efectos da pandemia, se puidese centralizar a atención de doentes con
síntomas compatibles coa enfermidade provocada polo coronavirus en centros de saúde
concretos. Ou mesmo que ante a aparición de síntomas sospeitosos de padecer a
enfermidade se debesen realizar consultas telefónicas previas para valorar o protocolo a
seguir.
O que non xa non se pode comprender é que nestes momentos nos que se ten
por practicamente superada a pandemia, a Casa do Mar de

Moaña continúe sen

urxencias e sen recuperar os ratios de consultas presenciais anteriores á mesma,
ademais de soportar atrasos moi importantes nas citas da atención primaria.
A permanencia destas medidas ilóxicas por parte da Xunta de Galiza só
perseguen un obxectivo: continuar co desmantelamento da rede pública sanitaria,
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potenciando o trasvase de doentes cara ás redes privadas. Como pobo comprometido
coa defensa dos servizos públicos, non podemos permitir que se destrúa un ben tan
prezado como é a nosa Sanidade Pública.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
. Que medidas vai adoptar a Xunta de Galiza para a restitución do servizo de
urxencias en Moaña?
. Por que, unha vez superados os momentos máis duros da pandemia da COVID19, non se devolve a Moaña o servizo de urxencias?
. A Xunta de Galiza é consciente dos problemas derivados da eliminación do
servizo de urxencias en Moaña e o seu traslado ao Centro de Saúde de Cangas?
. Vaise restablecer a atención presencial e atallar o problema que supón o
incremento das listas de agarda contratando máis persoal para a atención primaria?

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022

Asdo.: Paulo Ríos Santomé
Iria Carreira Pazos
Montserrat Prado Cores
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Deputado e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Manuel Lourenzo Sobral, Montserrat Prado Cores e Iria
Carreira Pazos, deputados e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O sistema sanitario público galego está a sufrir unha situación crítica, un grave
deterioro das condicións de traballo e da atención sanitaria á poboación que ten a súa
causa na política de recortes e privatizacións despregada polo goberno da Xunta ao
longo de 12 anos. Esta situación que xa era preocupante a comezos de 2020, viuse
fortemente agravada como consecuencia da COVID 19, que fixo máis evidentes as
deficiencias e carencias do SERGAS. E aínda así, se o sistema non chegou ao colapso
foi grazas á entrega e dedicación do persoal -sanitario e non sanitario- do servizo galego
de saúde. Todo isto con elevados custos e secuelas para uns cadros de persoal exhaustos
polas condicións laborais abusivas, pola carencia de medios e pola non cobertura de
baixas, vacacións e vacantes.
O estado de malestar social e nos profesionais é evidente, como se pon de
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manifesto nas mobilizacións que se están levando a cabo en todo o territorio galego, con
grande incidencia na provincia de Pontevedra. A grande manifestación do pasado
domingo 14 de novembro foi unha expresión clara e rotunda do rexeitamento á política
sanitaria da Xunta, de defensa do sistema público de saúde, e de esixencia de solucións.
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A mostra máis evidente da situación que estamos a describir é o deterioro da
atención primaria e das condicións de traballo e asistencias nos centros de saúde e nos
PAC. O empeoramento da atención nestes centros ten consecuencias evidentes nas
persoas que traballan neles e nas pacientes, que teñen cada vez máis dificultades de
acceso ao sistema e que se vén sometidas a prazos de unha e até dúas semanas para ser
atendidas.
Unha das derivadas desta situación é a saturación e masificación das urxencias
hospitalarias, porque diante da falta de atención ou retraso desta nos centros de saúde
moitas persoas optan por ir directamente aos servizos de urxencias.
Un bo exemplo disto é o que está a ocorrer en Pontevedra nas urxencias
hospitalarias en Montecelo e no Provincial, tal e como veñen de poñer de manifesto o
persoal facultativo destes servizos nunha carta aberta dirixida ao conselleiro de
Sanidade, ao xerente do SERGAS e ao xerente da área sanitaria Pontevedra-O Salnés.
Neste escrito o cadro de persoal médico lanzou un auténtico SOS en relación
coa situación que sofre todo o persoal (facultativo, enfermaría, auxiliar, administrativo,
celadores), poñendo de relevo as seguintes cuestións:
-Repercusión no servizo de urxencias da crise en atención primaria: numerosas
pacientes ao non seren atendidas nos centros de saúde acoden ao servizo de urxencias
con demandas non urxentes, mais tampouco con demoras de 15 días como ocorre
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nalgúns centros de saúde.
-Falta de persoal facultativo, desgaste emocional e sobrecarga de traballo.
-Contratos deficitarios, sen estabilidade a longo prazo e con ausencia de reforzos
de persoal cando é necesario.
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-Incremento de pacientes desde o comezo do verán, e dificultades de xestión da
afluencia pola aplicación das medidas de seguridade anticovid.
-Problemas de espazo e de sobre aforo, tanto de familiares como de pacientes.
-Maltrato por parte da administración e falta de solución ás súas demandas.
-Demanda de contratación do persoal facultativo necesario para cubrir catro
baixas por enfermidade no Hospital Montecelo e unha praza no Hospital Provincial
descuberta desde fai dous meses.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
. Que medidas ten previsto adoptar o goberno galego para atender as demandas
do persoal de urxencias dos hospitais de Montecelo e Provincial en Pontevedra?
. Considera a Xunta que se está a prestar unha boa atención nas urxencias
hospitalarias do Provincial e Montecelo?
. Como valora a Xunta que o persoal facultativo fale de maltrato e falta de
atención ás súas demandas?
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. Como valora o goberno galego que a denuncia de contratos deficitarios, sen
estabilidade a longo prazo e con ausencia de reforzos de persoal cando é necesario?

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Luis Bará Torres
Montserrat Prado Cores
Iria Carreira Pazos
Manuel Lourenzo Sobral
Deputados e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 18/01/2022 13:47:24

Iria Carreira Pazos na data 18/01/2022 13:47:30

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 18/01/2022 13:47:38
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Á Mesa do Parlamento
Paulo Ríos Santomé e Montserrat Prado Cores, deputado e deputada do
Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto
no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 5ª, instando ao Goberno galego a tomar medidas para recuperar un servizo
médico de calidade na Casa do Mar de Moaña.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Na última década, coa escusa da crise, a Xunta de Galiza, aplicou duras políticas
de recortes e fixo modificacións lexislativas e organizativas que danaron gravemente a
Sanidade Pública de Galiza. Todas as medidas que tomaron tiveron como fin a
privatización e o desmantelamento da sanidade pública galega, a base de recortes
continuos e de pór os recursos desta ao servizo de intereses privados para poder facer
negocio coa enfermidade das persoas.
Redución de orzamentos, de centros de profesionais, de camas hospitalarias,
privatizacións e externalización de servizos esenciais, derivacións de doentes a centros
privados, listas de agarda disparadas, colapsos de urxencias, desatención clamorosa da

CSV: BOPGDSPG-NYqCRvK6Y-3
REXISTRO-bjQiXpzLJ-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

saúde mental e das mulleres.
A Atención Primaria foi o ámbito da sanidade pública galega que con máis
intensidade sufriu os recortes, as consecuencias foron tremendas: masificación de
consultas, cupos desbordados, redución de profesionais, non substitución, as listas de
agarda de máis dunha semana para médica/o de familia, peche de axendas, saturacións,
ausencia de pediatras, PACs ao límite...
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Con esta situación de partida, a chegada da pandemia COVID-19 foi a coartada
perfecta para que a Consellaría de Sanidade levara a cabo medidas organizativas
provisionais nos centros de atención primaria que teñen visos de acabar en medidas
definitivas.
Entre esas medidas estivo o traslado das urxencias de Moaña a Cangas e a
implantación da atención médica telefónica. A veciñanza puido entender que, ante a
gravidade dos efectos da pandemia, se puidese centralizar a atención de doentes con
síntomas compatibles coa enfermidade provocada polo coronavirus en centros de saúde
concretos. Ou mesmo que ante a aparición de síntomas sospeitosos de padecer a
enfermidade se debesen realizar consultas telefónicas previas para valorar o protocolo a
seguir.
O que non xa non se pode comprender é que nestes momentos nos que se ten
por practicamente superada a pandemia, a Casa do Mar de

Moaña continúe sen

urxencias e sen recuperar os ratios de consultas presenciais anteriores á mesma,
ademais de soportar atrasos moi importantes nas citas da atención primaria.
Por se isto non fose pouco, asistimos a un novo ataque cara a sanidade pública
na vila de Moaña, despois de que a Casa do Mar ficara sen dúas médicas en horario de
tarde por mor duns traslados notificados ao SERGAS, sen que dende a administración
se fixesen as xestións oportunas para repoñer esas prazas en tempo e forma.
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A permanencia destas medidas ilóxicas por parte da Xunta de Galiza só
perseguen un obxectivo: continuar co desmantelamento da rede pública sanitaria,
potenciando o trasvase de doentes cara ás redes privadas. Como pobo comprometido
coa defensa dos servizos públicos, non podemos permitir que se destrúa un ben tan
prezado como é a nosa Sanidade Pública.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
. Que medidas vai adoptar a Xunta de Galiza para a restitución do servizo de
urxencias en Moaña?
. Por que, unha vez superados os momentos máis duros da pandemia da COVID19, non se devolve a Moaña o servizo de urxencias?
. A Xunta de Galiza é consciente dos problemas derivados da eliminación do
servizo de urxencias en Moaña e o seu traslado ao Centro de Saúde de Cangas?
. Vaise restablecer a atención presencial e atallar o problema que supón o
incremento das listas de agarda contratando máis persoal para a atención primaria?
. En que prazos se vai repoñer o persoal médico após consumarse o traslado do
persoal anterior?

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022

Asdo.: Paulo Ríos Santomé
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Montserrat Prado Cores
Deputado de deputada do G.P. do BNG
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Paulo Ríos Santomé na data 18/01/2022 13:49:12
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Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Luis Bará Torres, Noa Presas Bergantiños e
Alexandra Fernández Gómez, deputados e deputadas do Grupo Parlamentar do
Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da
Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 2ª, sobre a
nova interrupción do subministro auga potable no concello de A Merca.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Concello de A Merca vén de comunicar á veciñanza unha nova interrupción
no subministro de auga potable nas parroquias e pobos do concello. A autoridade local
xustifica a necesidade do corte no subministro de auga potable no “resultado das
actuacións de vixilancia sanitaria e control da calidade da auga de consumo de
abastecemento” que provocan a necesidade de proceder á limpeza dos depósitos e redes
de condución de auga.
A interrupción do subministro dun servizo tan esencial e básico para a vida
diaria provoca unha lóxica inquedanza e preocupación na poboación do concello que ve
como aínda fica pendente de solución o problema de abastecemento domiciliaria de
auga.
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Hai aproximadamente un ano unha parte importante da veciñanza de A Merca
viu interrompido durante meses o abastecemento de auga domiciliaria, por non reunir a
auga as condicións sanitarias mínimas. Malia o corte do subministro de auga potable e
os graves problemas que implica, tanto o Concello como a Xunta seguían a exixir -e
cobrar- os tributos devengados pola presentación dun servizo que non recibían. As
condicións sanitarias nas que se prestaba o servizo de abastecemento deu lugar a
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intervención do SEPRONA, que supostamente instruíu dilixencias remitidas á Xunta de
Galiza e reiteradamente demandadas, a instancias do Grupo Parlamentar do BNG, polo
Parlamento de Galiza, sen que ate o día hoxe se atenderá tal requirimento.
Á falla de transparencia e información das administracións local e autonómica, e
ao abuso do cobro dun servizo que non se prestan, vense a unir a nova interrupción do
subministro que evidencia a falla de solución do problema e a incerteza sobre a calidade
das augas que, como potábeis, se estiveron a consumir pola veciñanza de A Merca.
Dende o BNG agardamos que xunto coas aclaracións e explicacións pertinentes
para a tranquilidade da poboación e a resolución de vez dos problemas sobre a
subministración domiciliaria de auga potable no concello, se adopten as medidas para
evitar que se pasen ao cobro tributos pola prestación dun servizo que nin se prestou, nin
se desfrutou.
A este respecto simplemente lembrar que o canón da auga é un tributo
autonómica que grava o uso e consumo de auga, polo que, dado que a poboación de A
Merca, está novamente privada de tal uso e consumo, resulta evidentemente
improcedente o cobro de tal tributo.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
2ª:
Ten constancia e coñecemento a Xunta de Galiza as condicións nas que se esta
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prestando o servizo de abastecemento de auga potable no concello de A Merca, en
concreto, calidade das augas que recibía a veciñanza nos seus domicilios?
Realizou a Xunta de Galiza algunha actuación de vixilancia sanitaria e de
control de calidade da auga de abastecemento domiciliaria no concello de A Merca?
Con que resultado?
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Considera a Xunta de Galiza que é exixible o pagamento de tributos polo uso e
consumo de auga potable domiciliaria cando a cidadanía está privada deste servizo?
Que intervencións realizou a Xunta de Galiza nos anos 2020 e 2021 para
mellorar ou normalizar o abastecemento domicilio de auga potable no concello de A
Merca?

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 18/01/2022 15:58:45
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Á Mesa do Parlamento
Diego Calvo Pouso, Carmen Pomar Tojo, Ramón Carballo Páez, José Manuel
Balseiro Orol, Marisol Díaz Mouteira, Begoña Freire Vázquez e Rubén Lorenzo
Gómez deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario Popular, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta oral Comisión 2ª Ordenación
Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
A normativa básica de réxime local, outorga aos concellos a competencia exclusiva en
materia de subministro de auga, sumidoiros e tratamento de augas residuais.
Pese a iso, a Xunta de Galicia vén prestando unha importante axuda aos municipios na
prestación destes servizos que lles son propios, tanto desde o punto de vista técnico
como económico.
Para afondar neste obxectivo, o Goberno galego está a promover un novo marco
normativo: a Lei de mellora da xestión do ciclo integral da auga, para garantir a
calidade dos servizos, a eficiencia da explotación das infraestruturas e a viabilidade
económica dos sistemas.
A finais do pasado mes de xullo, a Xunta iniciou a tramitación oficial deste anteproxecto
de lei e nos últimos meses veu traballando na nova norma.
Someteu o texto do anteproxecto á participación pública, para que todos os
interesados que así o considerasen puidesen trasladar as súas achegas. Unha vez
superada a fase de participación pública, a Lei de mellora da xestión do ciclo integral
da auga segue a avanzar na súa tramitación.
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes, formulamos a seguinte pregunta en
Comisión:
Como está a avanzar a tramitación do anteproxecto de Lei de mellora da xestión do
ciclo integral da auga que está a impulsar a Xunta para incrementar o apoio aos
concellos nas súas competencias de abastecemento, saneamento e depuración?
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Santiago de Compostela, 18 de xaneiro 2022.
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Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Luis Bará Torres e Noa Presas Bergantiños,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 1ª, sobre a adquisición dunha parcela no concello de
Ourense para a construción do edificio no que unificar as dependencias da Xunta de
Galiza na cidade.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Dende finais do século pasado existe a constancia xeneralizada da necesidade de
dotar á cidade de Ourense cun edificio administrativo no que albergar a totalidade das
dependencias da Xunta de Galiza, hoxe esparexidas por múltiples sitios da cidade, en
ocasións en deficiente estado de conservación e para a saúde laboral das traballadoras;
dificultando, asemade, o aceso da cidadanía ás mesmas.
A necesidade do edificio administrativo demandado pola cidadanía ourensá en
xeral, e polo Bloque Nacionalista Galego en particular, foi prometido en diferentes
ocasións, lexislaturas e mesmo séculos. Así, p.e. o Sr. Núñez Feijóo no ano 2018
comunicou ao alcalde de Ourense -daquela do Partido Popular- que o goberno galego ía
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dotar a Ourense “dun edificio singular” para albergar todos os servizos administrativos,
manifestado a existencia de dotación orzamentar a tal fin.
No ano 2019 o Sr. Núñez Feijóo reitera o anuncio concretando en 20 millóns de
euros o custe da edificación. Descoñecéndose a existencia de proxecto, ou anteproxecto,
nin o lugar no que se ubicaría a infraestrutura administrativa.
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No ano 2020 a Xunta inclúe nos orzamentos para o ano 2021 unha partida de 2
millóns de euros para a reforma do edificio da rúa Concello que actualmente alberga o
Punto de Atención Continuada para destinalo ás dependencias da Xunta de Galiza en
Ourense.
Sen que conste a realización de xestións ou tramitación algunha que xustifique a
razón do desistimento do “proxecto” orzamentado, a Xunta de Galiza ven anunciar a
adquisición, por un importe de 8,47 millóns de euros, de varias parcelas no barrio de As
Lagoas para a construción do referido edificio administrativo. Tampouco consta que se
informara ao Concello de Ourense do lugar no que se pretendía construír a
infraestrutura administrativa, nin que se recadara o seu parecer ao respecto, algo que
podería parecer lóxico dadas competencias da Entidade Local sobre o deseño e
desenvolvemento urbanístico da cidade.

Tendo en conta o historial e nulo resultado dos anuncios e compromisos do Sr.
Núñez Feijóo coa cidade e cidadanía de Ourense formúlanse as seguintes preguntas para
resposta oral na Comisión 1ª :
. Elaborouse algún proxecto ou anteproxecto técnico para a reforma do inmoble
do PAC da rúa Concello de Ourense e a súa adaptación para albergar as dependencias
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administrativas da Xunta de Galiza?
. No seu caso, quen foi o seu autor e cal foi a data de redacción?
. Que actuacións se realizaron no ano 2021 para a destinar o referido inmoble da
rúa Concello a fines administrativos?
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. Cales foron as razóns polas que se desistiu do proxecto, que xa contaba con
dotación orzamentar?
. Que actuacións se realizaron para escoller a parcela de As Lagoas para
construír o edificio administrativo da Xunta de Galiza?
. Informouse ao Concello de Ourense sobre cal ía ser a ubicación finalmente
escollida pola Xunta de Galiza para a construción da infraestrutura administrativa?
. Participou o Concello de Ourense na determinación do lugar no que a Xunta de
Galiza anuncia a construción do edificio administrativo?
. Que informes ou accións realizou a Xunta de Galiza para a determinación do
prezo de adquisición das parcelas?
. Que outras alternativas valorou a Xunta de Galiza e cal era o prezo de
adquisición das mesmas?

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022

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

Xosé Luis Bará Torres na data 18/01/2022 16:22:15
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Noa Presas Bergantiños na data 18/01/2022 16:22:31
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela, Patricia Otero Rodríguez e Leticia Gallego
Sanromán, deputado e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral
en Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo.
A investigación e o desenvolvemento do coñecemento sobre o mar e o
ecosistema mariño supón unha ferramenta imprescindible para o sector socioeconómico que depende da nosa pesca e marisqueo. Precisamos un coñecemento
de alta especialización sobre procesos biolóxicos, controis de calidade do
produto e das augas, avances sobre novos métodos de traballo e optimización
dos sistemas de funcionamento que hoxe en día utiliza o sector marítimo
pesqueiro de Galicia.
Para isto a rede de investigadores e grupos de investigación en Galicia ten un
capital humano fabuloso, cuxa calidade profesional está acreditada e recoñecida
non só unicamente a nivel galego ou español, senón a nivel internacional
situando a calidade da investigación galega entre as mellores do mundo. Así, os
centros de investigación sobre cuestións do eido marítimo son obxecto de visita
e aproveitamento doutros grupos e centros de coñecemento doutros países. Non
é menor destacar que moitos avances e progresos no contexto da Unión Europea
teñen unha aportación relevante e importante dos centros e grupos de
investigación situados en Galicia.
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Non en tanto, e a pesares deste nivel de excelencia, a investigación precisa estar
en constante avance para non ficar atrás. Nesta liña precisamos ser conscientes
de que a investigación non se fai soa, e que para situarse na vangarda precísase
dotar de fondos para poder desenvolver novas liñas, aumentar a capacidade de
traballo e poder ambicionar novos proxectos.
Na recente visita que o grupo de deputados/as da Comisión 8.ª do Parlamento de
Galicia realizou ao Intecmar, centro de referencia dentro da rede pública galega
de investigación sobre o sector do mar, dende o propio centro foi formulada a
idea de que unha maior dotación de persoal contribuiría a ter maiores
capacidades para seguir na excelencia do rendemento. Esta idea, absolutamente
lóxica, semella unha aportación de interese sobre a que o Parlamento de Galicia,
e nomeadamente a Comisión 8.ª, pode manter unha posición política que esixa
un maior investimento en persoal investigador para este centro de coñecemento.
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
102381

Por todo o exposto, o deputado e as deputadas que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Cando ten previsto o goberno de Galicia aumentar o persoal investigador
para o centro Intecmar?
2. Que previsión en termos de persoal ten o Goberno de Galicia sobre o
centro Intecmar?

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

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 18/01/2022 16:27:12
Patricia Otero Rodríguez na data 18/01/2022 16:27:18
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María Leticia Gallego Sanromán na data 18/01/2022 16:27:30
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Á Mesa do Parlamento
Noelia Otero Lago, Luís Manuel 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 en
Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e
Servizos.
A Delegación do Goberno vén de amosar por carta á conselleira de Vivenda,
Ánxeles Vázquez, a preocupación pola ausencia dos xestores de rehabilitación na
Comunidade unha vez publicada no DOG a primeira convocatoria de axudas
autonómicas financiadas cos fondos do Plan de Recuperación. Trátase do Plan de
Rehabilitación Enerxética en edificios situados en municipios do reto
demográfico, que conta con 3,8 millóns de euros dispoñibles ao que se deberán
sumar estes anos novas convocatorias e para as que o Goberno xa aprobou para
Galicia 230 millóns de euros.
Esta figura, que o Goberno de España creou é esencial para facilitar a xestión dos
fondos, impulsar a tramitación de axudas e evitar que as importantes contías
asignadas en materia de rehabilitación residencial e vivenda social dentro do Plan
de Recuperación, Transformación e Resiliencia queden sen executar.
Neste sentido, son moitos os concellos interesados en contar con esta figura para
a xestión das solicitudes e así poder axilizar os procedementos.
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A posta en funcionamento desta figura, servirá para que as persoas que son donas
dos inmobles coñezan as axudas dispoñibles, acelerar a tramitación e mesmo
favorecer a creación de emprego vinculado a estas subvencións.
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Ante a ausencia de información ao respecto e nun contexto de crise no que non se
pode tolerar que queden fondos se executar como aconteceu co último Plan de
Vivenda 2018-2020 dotado con 82 millóns dos cales case a metade quedaron sen
destino, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte pregunta para
o seu debate en Comisión:
Existe por parte do Goberno galego a previsión de activar este mecanismo en
Galicia?

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

Asinado dixitalmente por:
Noelia Otero Lago na data 18/01/2022 16:30:39
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 18/01/2022 16:30:46
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Patricia Otero Rodríguez na data 18/01/2022 16:30:55
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Á Mesa do Parlamento
Diego Calvo Pouso, Carmen Pomar Tojo, Ramón Carballo Páez, José Manuel
Balseiro Orol, Marisol Díaz Mouteira, Begoña Freire Vázquez e Rubén Lorenzo
Gómez deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario Popular, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta oral Comisión 2ª Ordenación
Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
O pasado mes de outubro detectáronse no sistema de abastecemento municipal de
auga do concello de Castrelo de Miño niveis elevados de arsénico, o que obrigou
incluso a cortar o subministro á poboación.
Aínda que o servizo de abastecemento é unha competencia directa e exclusiva das
administracións locais, o Goberno galego, en aras de axudar e apoiar ao Concello nas
competencias municipais da auga, subscribiu a comezos deste mesmo ano 2022 un
convenio de colaboración co Concello de Castrelo de Miño.
Ese acordo de colaboración entre ambas as administracións vai dirixido a adoptar as
medidas que resulten necesarias para paliar o problema derivado da presenza de
arsénico de cara a garantir o abastecemento de auga, en cantidade e calidade, aos
veciños.
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes, formulamos a seguinte pregunta en
Comisión:
Que medidas está a adoptar o Goberno galego para paliar os problemas derivados da
presenza de arsénico na auga e garantir a calidade do servizo de abastecemento aos
veciños de Castrelo de Miño?
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Santiago de Compostela, 18 de xaneiro 2022.
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Asinado dixitalmente por:
Diego Calvo Pouso na data 18/01/2022 16:38:38
Carmen María Pomar Tojo na data 18/01/2022 16:38:56
Ramón Carballo Páez na data 18/01/2022 16:39:05
María Sol Díaz Mouteira na data 18/01/2022 16:39:43
José Manuel Balseiro Orol na data 18/01/2022 16:39:54
Freire Vázquez, María Begoña na data 18/01/2022 16:40:04
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Rubén Lorenzo Gómez na data 18/01/2022 16:40:23
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Á Mesa do Parlamento
Iria Carreira Pazos, Montserrat Prado Cores e Olalla Rodil Fernández,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª, sobre o conflito existente no servizo de Otorrinolaringoloxía do
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago.

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

Por todo o exposto anteriormente, formúlanse as seguintes preguntas para
resposta oral na Comisión 5ª :
. É consciente o goberno galego da situación na que se atopan as facultativas do
servizo de Otorrinolaringoloxía do CHUS? Ten coñecemento das denuncias realizadas
por un trato vexatorio e violencia verbal e/ou física cara ás facultativas por parte de
quen ostenta a xefatura de servizo?
. Cal é a razón pola que a Xerencia da EOXI de Santiago de Compostela e
Barbanza non actuou neste conflito cando xa van máis de seis meses desde que se lle
notificou?
. Que medidas ten contempladas para dar solución a este conflito? Ten previsión
de convocar a praza de Xefatura do Servizo de Otorrinolaringoloxía do CHUS en
CSV: BOPGDSPG-NYqCRvK6Y-3
REXISTRO-GVrqydesS-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

cumprimento da normativa vixente?

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Iria Carreira Pazos
Montserrat Prado Cores
Olalla Rodil Fernández
Deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Iria Carreira Pazos na data 18/01/2022 16:45:08

María Montserrat Prado Cores na data 18/01/2022 16:45:11
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Olalla Rodil Fernández na data 18/01/2022 16:45:20
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Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Mercedes Queixas Zas e Noa Presas
Bergantiños, 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 4ª, sobre a supresión do apoio do Concello
de Ourense aos premios “Vicente Risco de Creación Literaria” e “Cidade de Ourense de
Poesía”.

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

Ante este nova agresión, seguramente a penúltima no momento de redactar esta
iniciativa, formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión 4ª :
. Como valora a Xunta de Galiza a supresión (ou reconversión a concurso
escolar) polo Concello de Ourense dos premios literarios “Vicente Risco de Creación
Literaria” e “Cidade de Ourense de Poesía”?

CSV: BOPGDSPG-NYqCRvK6Y-3
REXISTRO-ARj26BcF1-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

. Ten previsto a Xunta de Galiza algunha medida para paliar os efectos da falla
de apoio da institución local de Ourense e que permita a celebración dos devanditos
certames literarios?
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. Considera a Xunta de Galiza que unha eventual convocatoria, pola concellería
de educación, de concursos literarios para escolares substitúe nos seus obxectivos e
efectos aos certames “reformulados”?

Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2022

Asdo.: Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Mercedes Queixas Zas
Noa Presas Bergantiños
Deputado e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 18/01/2022 17:20:51

Mercedes Queixas Zas na data 18/01/2022 17:20:54
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Noa Presas Bergantiños na data 18/01/2022 17:21:04
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán e Martín Seco García, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 6.ª, Industria, Enerxía,
Comercio e Turismo.
Se algo evidencia esta crise da Covid-19 é a importancia de apostar pola
investigación e a innovación. A investigación e a innovación teñen a capacidade
para dar respostas aos grandes retos e aos problemas do mundo no que vivimos.
Galicia ten que apostar firmemente pola ciencia e innovación como valor
estratéxico e piar do benestar e do crecemento.
O último Informe de Innovación Rexional da Comisión Europea, correspondente
ao ano 2021. Galicia consegue subir 34 postos no ranking europeo. Se hai dous
anos ocupaba o posto número 190, agora é o posto 156 dun total de 240 rexións.
Non obstante, a pesar de que mellora nalgúns dos indicadores analizados, falla
nun clave: o gasto en I + D nos sectores público e privado, que non só empeora
en comparación con 2019 senón que está aínda lonxe da media europea.
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Galicia sitúase no grupo de rexións de innovación moderada, pero no nivel baixo.
A súa cualificación mellorou 16 puntos en dous anos ata o 78,9, sendo a media
europea de 100. Se se compara co resto de España, ocupa o oitavo posto no
ranking, moi por detrás das rexións clasificadas na categoría "forte". Como o País
Vasco ou Madrid, polo que parece claro que temos marxe de mellora para situar a
Galicia como referente.
A Xunta de Galicia ten que reforzar as políticas públicas de transferencia de
coñecemento e innovación empresarial, con especial atención ás pemes. A
existencia de tres universidades e seis centros tecnolóxicos parece un bo punto de
partida para que as empresas galegas se beneficien dos resultados da súa
investigación, mediante acordos de transferencia de tecnoloxía e proxectos de
colaboración. Aínda que nos últimos anos se favoreceron estas relacións públicoprivadas, o certo é que aínda estamos moi lonxe de alcanzar niveis que nos sitúen
como referentes.
Só unha parte moi pequena do coñecemento xerado nas universidades e centros
tecnolóxicos pasa a formar parte das empresas.
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O Executivo autonómico ten que apostar por un modelo que priorice a I+D+i e
máis nestes momentos onde a economía vai depender da innovación e da
investigación.
O pasado 1 de xuño o Goberno do Sr. Feijoó anunciaba poñer en marcha un
programa de impulso á innovación nas pemes cun orzamento de 12 millóns para
beneficiar a 15.000 pemes da nosa comunidade. Este orzamento non é suficiente
para darlle pulo á innovación nas pemes. O grupo parlamentario demandamos
que se faga un investimento serio e rigoroso en innovación por parte da Xunta de
Galicia.
A inversión en innovación das empresas galegas acadou 722 millóns de euros en
2020, en 2019 a partida superou os 760 millóns de euros. A diferencia está no
número de empresas que innovaron. Fai dous anos foron 1556 e no 2020 as
empresas innovadoras foron 1296, o que supón un descenso do 27 %, segundo a
Enquisa de Innovación de empresas que publicou en decembro do ano pasado o
INE.
A evolución do gasto total en innovación encaixa con comportamento dunha das
súas patas, a I+D interna, segundo o estudio publicado polo Instituto Galego de
Estatística o 30 de decembro de 2021. Foron 299 millóns en 2020, fronte ós 307
millóns de 2019. O 43 % da inversión ven do 7 % das empresas con máis de 250
persoas traballadoras. As empresas con actividades de I+D de menos de 50
empregados descenderon un 35 % desde 2008 e un 21 % as empresas que teñen
entre 50 e 249 persoas asalariadas.
O gasto en innovación concéntrase casa vez máis nas grandes empresas en
Galicia. A inversión aguantou no 2020, pero os negocios que renovaron produtos
e procesos baixaron un 27 %. O 43 % da I+D ven de 42 compañías con máis de
250 persoas empregadas.
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Na actualidade as pequenas e medias empresas deben camiñar da man da
innovación para poder competir e o deber da Administración autonómica é axudar
a que este obxectivo sexa unha realidade.
Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Cal foi o investimento real da Xunta de Galicia en innovación para pemes
na nosa Comunidade Autónoma no ano 2021?
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2. Ten pensado o Goberno autonómico incrementar o orzamento do programa
para impulsar a innovación nas pemes da nosa comunidade?
3. Vai o Executivo autonómico a reforzar as políticas públicas de
transferencia de coñecemento e innovación empresarial, con especial
atención ás pemes. Contando para elo, coas tres universidades galegas e os
seis centros tecnolóxicos, para que as empresas galegas se beneficien dos
resultados da súa investigación, mediante acordos de transferencia de
tecnoloxía e proxectos de colaboración?

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

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 18/01/2022 18:09:38
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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,
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 as medidas que debe adoptar a Xunta de Galiza
para garantir o acceso da sociedade galega aos contidos audiovisuais que distribúen
distintas plataformas en VOSG.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No Plan Xeral de Normalización Lingüística (2004) o Parlamento galego situou
como un dos eixos prioritarios da acción de goberno en materia de normalización dos
usos da lingua galega os medios de comunicación e as industrias culturais.
Neste senso, prevé a adopción de medidas encamiñadas a garantir o acceso á
produción audiovisual galega e en galego mais tamén a aqueloutra estranxeira
posibilitando a súa dobraxe ou subtitulado á lingua propia do país.
Nos últimos anos, as novas tecnoloxías, teñen mudado moito o consumo de
produtos cinematográficos e audiovisuais e o xurdimento de novos espazos de
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distribución tamén teñen aumentado a oferta.
Así, estas plataformas son espazos nos que cada vez un maior número de
persoas no noso país accede a series e filmes que na súa grande maioría fan parte da
produción de países anglosaxóns.
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Gobernos como o vasco ou o catalán levan anos a facilitar subtítulos a estas
canles e plataformas co obxectivo de promover o acceso da poboación a estes contidos
en VOS. Tanto é así, que é o galego a única lingua que non pode ser seleccionada, o que
supón unha vulneración dos dereitos lingüísticos de galegas e galegos mais tamén unha
oportunidade perdida, ou non explorada, para gañar novos espazos de uso (de grande
prestixio) para o idioma propio do país, especialmente dirixidos á xente moza.
En Euskadi, o Departamento de Cultura e Política Lingüística do Goberno
vasco, puxo a disposición da cidadanía e dos axentes culturais os subtítulos en euskera
de filmes e series de ficción producidas en linguas estranxeiras a través da Open Data
Euskadi e ten asinado acordos con Movistar+ (2016) ou Canal+ (2014) para ofrecer os
seus contidos audiovisuais en VOS.
Pola súa banda, Netflix comezou en 2016 a ofrecer filmes dobrados ao catalán
sumándose a outros provedores que xa o viñan facendo con anterioridade como Yomvi,
Filmin, AppleTV e Canal+ grazas á colaboración da Dirección Xeral de Política
Lingüística da Generalitat.
Desde 2019 a sociedade galega está a demandar, publica e organizadamente, a
través de diferentes iniciativas (campañas na rede, recollida de sinaturas en Change.org,
proposición parlamentar por Iniciativa Popular aínda en proceso) a recepción como
usuaria deste tipo de contidos con acceso á nosa lingua propia, a través da dobraxe e
subtitulado, na procura de avances na normalización do seu uso tamén no consumo dos
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contidos audiovisuais dixitais.
Xa en 2018, Movistar+ manifestou, nunha resposta á Mesa pola Normalización
Lingüística, a súa vontade de incorporar o galego a este acordo, polo que a decisión
final dependía da Xunta de Galiza. Mais desde aquela ningunha nova se produciu en
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sentido positivo para que o galego deixase de estar ausente nestes formatos audiovisuais
tan demandados socialmente.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
- Por que non é posíbel a día de hoxe acceder aos contidos dos diferentes
provedores e plataformas audiovisuais na nosa lingua propia e oficial á par doutras
moitas?
- Que medidas correctoras ten desenvolvido a Xunta de Galiza para actuar na
reversión desta desigualdade sociolingüística?
-Vai adoptar o Goberno galego algunha medida próxima que promova a oferta
da lingua galega no acceso aos contidos ofertados polas diferentes plataformas dixitais
provedoras de series e cinema para atender a demanda social?

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Daniel Castro García
Manuel Lourenzo Sobral
Deputada e deputados do G.P. do BNG

3

102398

OFICINA PARLAMENTAR

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

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 19/01/2022 09:36:29
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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 actuacións comprometidas por
parte do goberno para contribuír a dinamizar a celebración do Día de Rosalía o 24 de
febreiro, coincidindo coa data de nacemento.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No calendario cronolóxico, identitario e emocional galego a data do 24 de febreiro
é celebrada como o Día de Rosalía. Celebrada e consolidada en Galiza como unha data
referencial que homenaxea o día do nacemento da escritora fundacional da literatura
galega contemporánea, Rosalía de Castro.
O 24 de febreiro de 1837 nacía Rosalía de Castro, escritora e pensadora que, nos
seus apenas 48 anos de vida, foi quen de construír, a contrafío e contravindo cánones
impostos, unha obra valente, imbricada nas raíces do seu espazo e lugar, como un retrato
colectivo con vocación atemporal e universal, que chega a nós aínda agora no século XXI
como un relato perceptíbel en presente continuo.
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A pegada rosaliana está máis viva do que nunca porque é máis necesaria que
nunca a lectura e revisión do seu pensamento e traballo literario para a sociedade galega.
Son moitas as responsábeis neste logro colectivo. Por unha banda, o impulso de estudos
bibliográficos e investigacións novidosas que abriron os camiños dunha interpretación
histórica reprimida, simplificada, limitada e mesmo censuradora dunha autora que foi
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quen de se adiantar ao seu tempo. E pola outra, a implicación da sociedade galega, a
título individual ou organizada en colectivos sociais e culturais moi diversos, que
contribuíu solidariamente á popularización, ano tras ano, da súa figura e obra, a través de
múltiples lecturas e reintepretacións, configurando canda ela un imaxinario literario
colectivo actual.
Nos últimos anos o nome de Rosalía de Castro recuperou o seu protagonismo ao
se fixar nominalmente na identificación do aeroporto de Santiago de Compostela, na
nomenclatura dun avión da compañía Norwegian ou dando nome á estrela HD 149143 na
constelación de Ofiúco.
Hoxe Rosalía está máis viva na sociedade galega, e con importante
recoñecemento internacional a través da tradución e da investigación literaria, grazas á
activación revisionista dunha voz complexa polo seu alto valor literario, histórico,
patriótico e liberador das mulleres, un precedente que a converteu en muller, galega e
escritora referente para as voces máis novas.
Unha autora recoñecida e valorada como pioneira no seu papel reivindicador na
recuperación do galego como lingua de cultura e na emancipación da muller, así como a
voz do pobo silenciado e oprimido desde unha honesta conciencia de clase.
Cumpriuse, pois, a demanda de Ricardo Carvalho Calero: “A Rosalía hai que
desmitificala. Agora ben: un mito é tamén unha realidade, e hai que rexistrala. A crítica
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literaria ou a historia ou a ciencia da literatura non poden falsear a verdade. Mais a
antropoloxía, ou a etnografía, ou a mitoloxía poden rexistrar os mitos, deben rexistrar os
mitos. E os mitos, os verdadeiros mitos, son un ben cultural colectivo ”.
Un ben cultural colectivo recuperado desde o compromiso colectivo popular non
sempre ben acompañado pola actuación do goberno galego, ausente na planificación dun
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programa coordinado de accións de impulso do legado autorial rosaliano que contribúan a
ensanchalo dentro e fóra de Galiza.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión 4ª:
1. Como valora a Xunta de Galiza a actualización do legado rosaliano e a
recuperación da inmensa popularización da obra e do pensamento de Rosalía de Castro?
2. Que razóns avalaron anualmente a demanda da CIG-Ensino de incorporar o Día
de Rosalía na relación de conmemoracións destacadas no artigo 8 do calendario escolar?
3. Está a planificar o goberno galego un programa de difusión do legado rosaliano
promocionando o seu coñecemento, recoñecemento e investigación no seo da sociedade
galega e na proxección exterior?
4. Apoia o goberno a creación do Instituto Rosalía de Castro para a proxección
exterior da cultura e lingua galegas, un organismo público cuxo obxectivo sexa promover
e difundir internacionalmente o estudo da lingua galega no exterior, a tradución da
literatura e o pensamento escrito en galego, así como a creación cultural galega en
ámbitos como o teatro, o cinema, a danza e artes do movemento, a música, as artes
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visuais, o deseño ou o patrimonio?

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 19/01/2022 09:48:17

Daniel Castro García na data 19/01/2022 09:48:20
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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 axudas ao mantemento das estruturas no sector das artes escénicas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, dependente do
Ministerio de Cultura y Deporte, anunciaba en xullo de 2020 unha convocatoria de
dúas liñas de axudas excepcionais por mor da crise do coronavirus dirixidas ao
mantemento das estruturas no sector do teatro e do circo e mais ás actividades
escénicas e proxectos culturais.
Esta convocatoria recoñecía que a existencia destas estruturas culturais é
fundamental para o desenvolvemento da actividade cultural e en definitiva para o
acceso igualitario dos cidadáns á cultura.
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Asemade, recoñécese que estas estruturas culturais se caracterizan pola súa
fraxilidade e por unha débil implantación social e empresarial, xa que
maioritariamente son estruturas empresariais ou asociativas de moi pequeno
tamaño.
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As liñas de axudas económicas desta convocatoria van encamiñadas a
soster as estruturas culturais (empresas produtoras, compañías e grupos artísticos,
asociacións e salas de exhibición) e a manter o emprego cultural, isto é, á
protección do tecido empresarial, asociativo e artístico, alicerce do sistema
cultural, en tempos de grave impacto por mor da pandemia.
Con todo, algunhas compañías galegas denuncian que estas axudas do
INAEM valoran e financian proxectos que teñan unha clave estatal, con
distribución en varias comunidades, e non só autonómica, o que indirectamente
está a excluílas de poder optar en réxime de concorrencia competitiva a esta
convocatoria.
Neste sentido, as axudas estruturais non poden estar condicionadas de
ningún xeito ao ámbito de distribución dunha compañía. Solicitar como requisito
imprescindible que a compañía teña unha relevancia estatal ou internacional ten
que ver necesariamente co ámbito de distribución. E esta, no caso das compañías
que só fan teatro en galego está, obviamente, restrinxida a Galiza.
As características desta distribución máis ou menos expansiva non entra en
contradición coa necesidade de ter unha estrutura empresarial e unha relevancia
autonómica suficiente como para ser merecedoras deste tipo de axudas.
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O Ministerio de Cultura é o Ministerio de todas e todos independentemente
de cal sexa a comunidade onde residan as empresas e cal sexa o ámbito da súa
distribución, que responde a unha cuestión de opción lingüística que consideramos
que hai que ter en conta. E non esquezamos que estamos a falar dun Estado
recoñecido constitucionalmente como plurilingüe e que as distintas linguas
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cooficiais son un patrimonio cultural que será obxecto de especial respecto e
protección.
O sector entende que se están a estabelecer criterios discriminatorios, por
razón de lingua ou de distribución territorial, que ademais non se corresponden coa
finalidade das axudas.

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª:
- É coñecedor o goberno das consecuencias discriminatorias desta
convocatoria do INAEM para co sector das artes escénicas galegas?
- Que medidas se compromete a adoptar a Xunta de Galiza para apoiar o
mantemento das estruturas das empresas culturais galegas?
- Comprométese a Xunta de Galiza a convocar, no primeiro semestre de
2021, por primeira vez as tan demandadas axudas destinadas ao mantemento das
estruturas existentes na industria cultura galega?
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Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 19/01/2022 09:56:05
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