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Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

ı 28256 (11/POC-005095)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a protección do patrimonio cultural galego existente en coleccións particulares

ı 28258 (11/POC-005096)

102437

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre os informes transmitidos ao Goberno do Estado por parte da Xunta de Galicia en relación co
cumprimento da Carta europea das linguas rexionais ou minoritarias no ensino
102440

ı 28260 (11/POC-005097)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Francisco Rivera, Juan Carlos
Sobre as axudas encamiñadas á habilitación e á mellora das infraestruturas dos parques empresariais
de Galicia
102444

ı 28261 (11/POC-005098)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a concesión de subvencións a entidades locais para o equipamento e a mellora das instalacións e dos locais utilizados para a realización de actividades culturais
102446
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ı 28262 (11/POC-005099)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Francisco Rivera, Juan Carlos
Sobre a execución das partidas orzamentarias do Fondo Consenso

ı 28284 (11/POC-005100)

102448

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 3 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para garantir o acceso á enerxía dos galegos e
impedir o incremento da equivocamente denominada pobreza enerxética
102451
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ı 28288 (11/POC-005101)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a demanda da creación dun observatorio do baile e a música tradicional galega

ı 28290 (11/POC-005102)

102456

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para o sector do asociacionismo cultural centrado
na difusión e aprendizaxe da música e baile tradicional galego
102460

ı 28292 (11/POC-005103)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e 2 máis
Sobre a situación da cultura na cidade Vigo

ı 28294 (11/POC-005104)

102465

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a demanda dun plan estratéxico de actuación dirixido a atraer parte dos fondos Next Generation para a reactivación e impulso da cultura galega
102468

ı 28297 (11/POC-005105)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre a valoración da Xunta de Galicia do posible cambio de titularidade das minas de San Fins en
Lousame, e do cumprimento desas instalacións de toda a normativa vixente que lles afecta 102472

ı 28300 (11/POC-005106)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre a oferta dos máster de profesorado no Sistema Universitario Galego

ı 28301 (11/POC-005107)

102478

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre a conservación e rehabilitación do espazo de valor cultural e etnográﬁco na Aira da Uxeira
en Loiro, Bardadás
102483

CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ı 28302 (11/POC-005108)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do inventario e catalogación do patrimonio etnográﬁco gandeiro da serra do Suído e Alto Tea
102487

ı 28303 (11/POC-005109)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e Queixas Zas, Mercedes
102411
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Sobre a situación na que se atopa a Torre de Caldaloba no concello de Cospeito

102492

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a nova carreira investigadora anunciada pola Xunta de Galicia

102495

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre o acoso escolar na comunidade educativa galega

102498

ı 28304 (11/POC-005110)
ı 28305 (11/POC-005111)
ı 28306 (11/POC-005112)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a suspensión da gravación da serie de televisión titulada El hombre de Zara, a situación en
que se atopa o libramento polo Goberno galego da achega comprometida para a súa produción e
as medidas previstas ao respecto
102505

ı 28308 (11/POC-005113)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Francisco Rivera, Juan Carlos
Sobre as actuacións do Goberno galego para acadar a execución da totalidade dos fondos de
achega estatal do IV Plan de rescate
102508

ı 28309 (11/POC-005114)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego para acadar a execución da totalidade dos fondos de
achega estatal do IV Plan de rescate
102513

ı 28315 (11/POC-005115)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 3 máis
Sobre a situación medioambiental da comarca da Limia
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ı 28318 (11/POC-005117)

102518

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a demanda de información sobre as xestións realizadas pola Xunta de Galicia para declarar
ben de interese cultural a Casa Cornide
102524

ı 28324 (11/POC-005119)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre a ampliación do instituto de ensinanza secundaria de Soutomaior para atender as necesidades educativas da veciñanza
102529

102412
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ı 28325 (11/POC-005120)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a demanda da declaración como ben de interese cultural do monumento aos Mártires de
Carral
102532

ı 28327 (11/POC-005121)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a información que ofrece o visor de aproveitamentos forestais respecto do patrimonio arqueolóxico para garantir a súa seguridade e protección
102536

ı 28329 (11/POC-005122)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as medidas e recursos a disposición do Servizo de Vixilancia e Inspección para o seguimento,
control e supervisión das autorizacións de intervencións sobre bens do patrimonio arqueolóxico
relativas a aproveitamentos forestais
102541

ı 28331 (11/POC-005123)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a aplicación do Decreto 79/2010 do plurilingüísmo

ı 28368 (11/POC-005124)

102546

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Torrado Quintela, Julio
Sobre as previsións do Servizo Galego de Saúde de estender o servizo de hospitalización a domicilio
ao concello de Rianxo
102552

ı 28372 (11/POC-005125)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 3 máis
Sobre as condicións laborais das persoas traballadoras do sector conserveiro
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ı 28380 (11/POC-005126)

102553

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre as previsión da Xunta de Galicia para a reapertura das instalacións termais públicas do Concello de Ourense
102559

ı 28387 (11/POC-005127)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a demanda de profesorado especialista en pedagoxía terapéutica no instituto de ensino secundario María Casares de Oleiros
102564

102413
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ı 28397 (11/POC-005128)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do canon eólico

ı 28400 (11/POC-005129)

102568

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre o aval e colaboración económica da Xunta de Galicia a unha exposición de obra pictórica de
Maruja Mallo e Luís Seoane
102572

ı 28402 (11/POC-005130)

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

102576

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre a nova orde de atención á diversidade

102579

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre destrución do patrimonio arqueolóxico galego

102582

ı 28403 (11/POC-005131)
ı 28404 (11/POC-005132)
ı 28406 (11/POC-005133)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a retrocesión a favor da Tesourería Xeral da Seguridade Social de parte do ediﬁcio da residencia de estudantes da escola de formación profesional náutico-pesqueira de Ribeira
102585

ı 28407 (11/POC-005134)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a demanda do Plan de Dinamización da Lectura
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ı 28409 (11/POC-005135)

102590

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a ampliación do Conservatorio profesional de música de Santiago de Compostela de Santiago
de Compostela
102594

ı 28415 (11/POC-005137)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis

102414
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Sobre a dedución por dupla imposición internacional das pensións xeradas en Alemaña despois
do 2014
102599

ı 28428 (11/POC-005138)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre a situación de inseguridade viaria a AC-305 no lugar de Cimadevila, no concello de Boiro
102602

ı 28447 (11/POC-005139)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre os cambios habilitados e autorizados pola Consellería do Mar en virtude do artigo 9.1a da
orde de 15 de xullo de 2015
102605

ı 28449 (11/POC-005140)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a demanda dun novo modelo lingüístico educativo

ı 28451 (11/POC-005141)

102607

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para demandar a apertura continuada e recuperar o uso
civil e público do Panteón de Galegos Ilustres
102611

ı 28453 (11/POC-005142)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a conservación e posta en valor do ben de interese cultural da Torre de Teodomiro en Aranga
102614

ı 28454 (11/POC-005143)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre a situación da Formación Profesional no concello de Redondela
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ı 28455 (11/POC-005144)

102618

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da demanda ao Goberno do Estado da transferencia do colexio Juan Sebastián Elcano, antigo Salvador Moreno, de Pontevedra
102621

ı 28456 (11/POC-005145)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto das necesidades do Instituto de Educación Secundaria de Chapela
102625
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ı 28457 (11/POC-005146)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da xestión nos centros educativos do período de
adaptación na educación infantil
102630

ı 28458 (11/POC-005147)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia en relación coas modiﬁcacións no calendario escolar 102633

ı 28459 (11/POC-005148)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a xestión e a oferta educativa dos conservatorios galegos e a necesidade de consensuar un
novo modelo común
102636

ı 28461 (11/POC-005149)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a ampliación da idade límite de permanencia do alumnado con discapacidade nos centros
especiais de ensino
102639

ı 28462 (11/POC-005150)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a creación dun programa de retención e captación de talento investigador

ı 28463 (11/POC-005151)

102642

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 3 máis
Sobre a demanda por parte da Xunta de Galicia ao Goberno do Estado da construción do centro
de interpretación do castro do Cociñadoiro, de Arteixo
102647

ı 28465 (11/POC-005152)
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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 3 máis
Sobre a retirada da candidatura da Ribeira Sacra a patrimonio da humanidade pola UNESCO 102652

ı 28466 (11/POC-005153)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as actuacións previstas pola Dirección Xeral de Patrimonio co ﬁn de que a comunidade de
propietarios da rúa Petunias 1C, do barrio das Flores, na Coruña, poida reparar a fachada deste
ediﬁcio
102655

102416
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ı 28474 (11/POC-005154)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a necesidade de ampliación da oferta formativa en interpretación de lingua de signos

ı 28476 (11/POC-005155)

102658

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a elaboración dun estudo de impacto ambiental conxunto dos seis parques eólicos que se
prevén construír no monte do Gato que garanta nel a conservación e posta en valor da necrópole
megalítica
102661

ı 28530 (11/POC-005156)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 7 máis
Sobre a valoración realiza o Goberno galego sobre o Protocolo de Colaboración entre a Xunta de Galicia
e a Junta de Castilla y León para a promoción da lingua galega no Bierzo e Sanabria
102665

ı 28481 (11/POC-005160)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e Lourenzo Sobral, Manuel Antonio
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para reparar as deﬁciencias do ediﬁcio onde se localiza o Conservatorio de Música de Ribeira, mellorar a súa oferta educativa e as condicións do seu profesorado
102667

ı 28482 (11/POC-005161)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 4 máis
Sobre a corrección da deturpación do topónimo de Ourense na sinalización viaria galega 102672

ı 28489 (11/POC-005162)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para ofertar os estudos do Bacharelato artístico en
Redondela
102676
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ı 28492 (11/POC-005163)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e 2 máis
Sobre o peche dunha unidade educativa no centro de ensinanza infantil e primaria de Frián Teis de
Vigo
102678

ı 28504 (11/POC-005164)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre o funcionamento do Fondo solidario de libros de texto e axudas para a adquisición de libros
de texto e material escolar para o alumnado de ensino obrigatorio
102682
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ı 28513 (11/POC-005165)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre a ampliación do número de docentes no ensino público

ı 28514 (11/POC-005166)

102685

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as conclusións do Foro Patrimonio e Sociedade coordinado polo Consello da Cultura Galega
102688

ı 28516 (11/POC-005167)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Ríos Santomé, Paulo e Lourenzo Sobral, Manuel Antonio
Sobre a redución de liñas e profesionais na escola de educación infantil Nosa Señora do Carme no
Concello de Marín
102691

ı 28517 (11/POC-005168)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as medidas de conservación e mantemento a adoptar no ediﬁcio modernista A Terraza de
Sada (A Coruña), declarado Ben de Interese Cultural
102694

ı 28519 (11/POC-005169)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre os recortes nos ciclos medios de formación profesional en centros rurais

ı 28520 (11/POC-005170)

102698

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre o cambio de criterio da Consellaría de Educación a respecto da oferta de materias no ensino rural
102701

ı 28524 (11/POC-005171)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a escaseza de materiais didácticos e de libros de texto en galego nos centros de ensino 102704
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ı 28526 (11/POC-005172)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre a situación do centro de ensinanza especial Saladino Cortizo tras o anuncio da Consellaría
de recortar a praza de traballadora social
102708

ı 28528 (11/POC-005173)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis

102418

XI lexislatura. Número 266. 28 de xaneiro de 2022

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

Sobre a precarización da función docente

102711

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre os problemas de transporte no instituto de ensinanza secundaria de Soutomaior

102715

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a difusión e o consumo da cultura galega

102718

ı 28532 (11/POC-005174)
ı 28533 (11/POC-005175)
ı 28535 (11/POC-005176)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para estimular os sectores culturais e afrontar as
consecuencias negativas derivadas da pandemia por COVID-19
102722

ı 28537 (11/POC-005177)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as axudas para o fomento e a promoción de rodaxes audiovisuais ao abeiro do programa
Hub da industria cultural, e as próximas iniciativas
102725

ı 28539 (11/POC-005178)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre os problemas do transporte escolar en Galicia

ı 28541 (11/POC-005180)

102729

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre os fondos documentais e bibliográﬁcos da entidade Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos da Coruña
102733
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ı 28543 (11/POC-005181)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre o desenvolvemento da resolución pola que se incoa o procedemento para declarar ben de
interese cultural a Casa Cornide na Coruña
102738

ı 28544 (11/POC-005182)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a necesidade de ampliar a cabida nos distintos espazos culturais

102742

102419
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ı 28545 (11/POC-005183)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e Lourenzo Sobral, Manuel Antonio
Sobre as medidas a tomar para garantir a atención aos nenos con necesidade de apoio educativo
no centro de ensinanza infantil e primaria Rosalía de Castro de Carril
102745

ı 28546 (11/POC-005184)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre a autorización ao instituto de ensinanza secundaria Aquis Querquernis de Bande a impartir
as materias escollidas polo alumnado
102749

ı 28547 (11/POC-005185)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre o desenvolvemento normativo da Lei orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modiﬁca a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación
102753

ı 28548 (11/POC-005186)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da modiﬁcación da lexislación lingüística no ensino
102756

ı 28549 (11/POC-005187)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre o retorno ao ben público dos soares da Maestranza na Coruña

ı 28551 (11/POC-005188)

102759

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e Lourenzo Sobral, Manuel Antonio
Sobre o compromiso da Xunta coa ampliación do centro público integrado As Mirandas do Concello
de Ares
102762

ı 28554 (11/POC-005189)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e 2 máis
Sobre a execución orzamentaria dos programas destinados ao acceso á vivenda

CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
Verificación:
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ı 28557 (11/POC-005190)

102765

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre a necesidade de garantir a igualdade de oportunidades na oferta educativa dos centros de
estudo da contorna rural
102768

ı 28558 (11/POC-005191)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e Castro Rey, Paloma
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Sobre o gasto de 19.500 euros para erixir un cruceiro nun parque de Miami, conforme convenio de
colaboración entre a Secretaría Xeral da Emigración e a Asociación de Empresarios e Profesionais
Galegos de Estados Unidos
102771

ı 28562 (11/POC-005192)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as medidas previstas pola Consellería de Educación para resolver a situación creada tras a
sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anula as bases de acceso a cátedras dos
conservatorios de música
102773

ı 28564 (11/POC-005193)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre a obriga da Consellería de Educación de dotar de máscaras FFFP2 o profesorado do ensino
público
102776

ı 28565 (11/POC-005194)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto de incoar o expediente de ben de interese cultural
para o Museo de Arte Contemporánea Carlos Maside de Sada
102778

ı 28569 (11/POC-005195)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do informe de avaliación do Plan Rehavita Plan
galego de rehabilitación, alugueiro e mellora de acceso á vivenda 2015-2020
102782

ı 28575 (11/POC-005196)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre o desdobramento do centro de saúde da Milagrosa en Lugo

Admisión da corrección e publicación

102785

ı 26316 (11/POC-004330)

CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia de medidas en ciberseguridades para as pequenas e medianas industrias e os pequenos concellos
102788

3. Administración do Parlamento de Galicia
3.2. Recursos humanos

Acordo da Mesa do Parlamento, do 24 de xaneiro de 2022, de resolución do proceso selectivo para ingresar
por promoción interna en dúas prazas do corpo administrativo do Parlamento de Galicia
102436
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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
- 28256 (11/POC-005095)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a protección do patrimonio cultural galego existente en coleccións particulares
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28258 (11/POC-005096)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre os informes transmitidos ao Goberno do Estado por parte da Xunta de Galicia en relación co
cumprimento da Carta europea das linguas rexionais ou minoritarias no ensino
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28260 (11/POC-005097)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Francisco Rivera, Juan Carlos
Sobre as axudas encamiñadas á habilitación e á mellora das infraestruturas dos parques empresariais de Galicia
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
Verificación:
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- 28261 (11/POC-005098)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a concesión de subvencións a entidades locais para o equipamento e a mellora das instalacións e dos locais utilizados para a realización de actividades culturais
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 28262 (11/POC-005099)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Francisco Rivera, Juan Carlos
Sobre a execución das partidas orzamentarias do Fondo Consenso
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 28284 (11/POC-005100)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 3 máis
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Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para garantir o acceso á enerxía dos galegos e
impedir o incremento da equivocamente denominada pobreza enerxética
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 28288 (11/POC-005101)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a demanda da creación dun observatorio do baile e a música tradicional galega
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28290 (11/POC-005102)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para o sector do asociacionismo cultural centrado
na difusión e aprendizaxe da música e baile tradicional galego
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28292 (11/POC-005103)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e 2 máis
Sobre a situación da cultura na cidade Vigo
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28294 (11/POC-005104)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a demanda dun plan estratéxico de actuación dirixido a atraer parte dos fondos Next Generation para a reactivación e impulso da cultura galega
Comisión 4ª, Educación e Cultura

CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
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- 28297 (11/POC-005105)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre a valoración da Xunta de Galicia do posible cambio de titularidade das minas de San Fins en
Lousame, e do cumprimento desas instalacións de toda a normativa vixente que lles afecta
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 28300 (11/POC-005106)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre a oferta dos máster de profesorado no Sistema Universitario Galego
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28301 (11/POC-005107)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
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Sobre a conservación e rehabilitación do espazo de valor cultural e etnográﬁco na Aira da Uxeira
en Loiro, Bardadás
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28302 (11/POC-005108)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do inventario e catalogación do patrimonio etnográﬁco gandeiro da serra do Suído e Alto Tea
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28303 (11/POC-005109)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e Queixas Zas, Mercedes
Sobre a situación na que se atopa a Torre de Caldaloba no concello de Cospeito
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28304 (11/POC-005110)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a nova carreira investigadora anunciada pola Xunta de Galicia
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28305 (11/POC-005111)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre o acoso escolar na comunidade educativa galega
Comisión 4ª, Educación e Cultura

CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
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https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 28306 (11/POC-005112)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a suspensión da gravación da serie de televisión titulada El hombre de Zara, a situación en
que se atopa o libramento polo Goberno galego da achega comprometida para a súa produción e
as medidas previstas ao respecto
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28308 (11/POC-005113)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Francisco Rivera, Juan Carlos
Sobre as actuacións do Goberno galego para acadar a execución da totalidade dos fondos de
achega estatal do IV Plan de rescate
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 28309 (11/POC-005114)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
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Sobre as actuacións do Goberno galego para acadar a execución da totalidade dos fondos de
achega estatal do IV Plan de rescate
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 28315 (11/POC-005115)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 3 máis
Sobre a situación medioambiental da comarca da Limia
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 28318 (11/POC-005117)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a demanda de información sobre as xestións realizadas pola Xunta de Galicia para declarar
ben de interese cultural a Casa Cornide
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28324 (11/POC-005119)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre a ampliación do instituto de ensinanza secundaria de Soutomaior para atender as necesidades educativas da veciñanza
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28325 (11/POC-005120)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a demanda da declaración como ben de interese cultural do monumento aos Mártires de
Carral
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 28327 (11/POC-005121)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a información que ofrece o visor de aproveitamentos forestais respecto do patrimonio arqueolóxico para garantir a súa seguridade e protección
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28329 (11/POC-005122)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as medidas e recursos a disposición do Servizo de Vixilancia e Inspección para o seguimento,
control e supervisión das autorizacións de intervencións sobre bens do patrimonio arqueolóxico
relativas a aproveitamentos forestais
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 28331 (11/POC-005123)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a aplicación do Decreto 79/2010 do plurilingüísmo
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28368 (11/POC-005124)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Torrado Quintela, Julio
Sobre as previsións do Servizo Galego de Saúde de estender o servizo de hospitalización a domicilio
ao concello de Rianxo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 28372 (11/POC-005125)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 3 máis
Sobre as condicións laborais das persoas traballadoras do sector conserveiro
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 28380 (11/POC-005126)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre as previsión da Xunta de Galicia para a reapertura das instalacións termais públicas do Concello de Ourense
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 28387 (11/POC-005127)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a demanda de profesorado especialista en pedagoxía terapéutica no instituto de ensino secundario María Casares de Oleiros
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 28397 (11/POC-005128)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do canon eólico
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 28400 (11/POC-005129)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre o aval e colaboración económica da Xunta de Galicia a unha exposición de obra pictórica de
Maruja Mallo e Luís Seoane
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 28402 (11/POC-005130)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre a necesidade de ofertar bacharelato de artes no Concello de Redondela
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28403 (11/POC-005131)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre a nova orde de atención á diversidade
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28404 (11/POC-005132)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre destrución do patrimonio arqueolóxico galego
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28406 (11/POC-005133)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a retrocesión a favor da Tesourería Xeral da Seguridade Social de parte do ediﬁcio da residencia de estudantes da escola de formación profesional náutico-pesqueira de Ribeira
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28407 (11/POC-005134)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a demanda do Plan de Dinamización da Lectura
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 28409 (11/POC-005135)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a ampliación do Conservatorio profesional de música de Santiago de Compostela de Santiago
de Compostela
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28415 (11/POC-005137)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre a dedución por dupla imposición internacional das pensións xeradas en Alemaña despois do 2014
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 28428 (11/POC-005138)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
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Sobre a situación de inseguridade viaria a AC-305 no lugar de Cimadevila, no concello de Boiro
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 28447 (11/POC-005139)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre os cambios habilitados e autorizados pola Consellería do Mar en virtude do artigo 9.1a da
orde de 15 de xullo de 2015
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 28449 (11/POC-005140)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a demanda dun novo modelo lingüístico educativo
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28451 (11/POC-005141)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para demandar a apertura continuada e recuperar o uso
civil e público do Panteón de Galegos Ilustres
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28453 (11/POC-005142)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a conservación e posta en valor do ben de interese cultural da Torre de Teodomiro en Aranga
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 28454 (11/POC-005143)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre a situación da Formación Profesional no concello de Redondela
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28455 (11/POC-005144)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da demanda ao Goberno do Estado da transferencia do colexio Juan Sebastián Elcano, antigo Salvador Moreno, de Pontevedra
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28456 (11/POC-005145)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e 2 máis
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Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto das necesidades do Instituto de Educación Secundaria de Chapela
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28457 (11/POC-005146)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da xestión nos centros educativos do período de
adaptación na educación infantil
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28458 (11/POC-005147)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia en relación coas modiﬁcacións no calendario escolar
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28459 (11/POC-005148)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a xestión e a oferta educativa dos conservatorios galegos e a necesidade de consensuar un
novo modelo común
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28461 (11/POC-005149)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a ampliación da idade límite de permanencia do alumnado con discapacidade nos centros
especiais de ensino
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 28462 (11/POC-005150)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a creación dun programa de retención e captación de talento investigador
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28463 (11/POC-005151)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 3 máis
Sobre a demanda por parte da Xunta de Galicia ao Goberno do Estado da construción do centro
de interpretación do castro do Cociñadoiro, de Arteixo
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28465 (11/POC-005152)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 3 máis
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Sobre a retirada da candidatura da Ribeira Sacra a patrimonio da humanidade pola UNESCO
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28466 (11/POC-005153)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as actuacións previstas pola Dirección Xeral de Patrimonio co ﬁn de que a comunidade de propietarios da rúa Petunias 1C, do barrio das Flores, na Coruña, poida reparar a fachada deste ediﬁcio
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28474 (11/POC-005154)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a necesidade de ampliación da oferta formativa en interpretación de lingua de signos
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28476 (11/POC-005155)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a elaboración dun estudo de impacto ambiental conxunto dos seis parques eólicos que se prevén
construír no monte do Gato que garanta nel a conservación e posta en valor da necrópole megalítica
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28530 (11/POC-005156)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 7 máis
Sobre a valoración realiza o Goberno galego sobre o Protocolo de Colaboración entre a Xunta de
Galicia e a Junta de Castilla y León para a promoción da lingua galega no Bierzo e Sanabria
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 28481 (11/POC-005160)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e Lourenzo Sobral, Manuel Antonio
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para reparar as deﬁciencias do ediﬁcio onde se localiza o Conservatorio de Música de Ribeira, mellorar a súa oferta educativa e as condicións do seu profesorado
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28482 (11/POC-005161)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 4 máis
Sobre a corrección da deturpación do topónimo de Ourense na sinalización viaria galega
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28489 (11/POC-005162)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
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Sobre as previsións do Goberno galego para ofertar os estudos do Bacharelato artístico en Redondela
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28492 (11/POC-005163)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e 2 máis
Sobre o peche dunha unidade educativa no centro de ensinanza infantil e primaria de Frián Teis de
Vigo
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28504 (11/POC-005164)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre o funcionamento do Fondo solidario de libros de texto e axudas para a adquisición de libros
de texto e material escolar para o alumnado de ensino obrigatorio
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28513 (11/POC-005165)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre a ampliación do número de docentes no ensino público
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28514 (11/POC-005166)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as conclusións do Foro Patrimonio e Sociedade coordinado polo Consello da Cultura Galega
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 28516 (11/POC-005167)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Ríos Santomé, Paulo e Lourenzo Sobral, Manuel Antonio
Sobre a redución de liñas e profesionais na escola de educación infantil Nosa Señora do Carme no
Concello de Marín
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28517 (11/POC-005168)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as medidas de conservación e mantemento a adoptar no ediﬁcio modernista A Terraza de
Sada (A Coruña), declarado Ben de Interese Cultural
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28519 (11/POC-005169)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
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Sobre os recortes nos ciclos medios de formación profesional en centros rurais
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28520 (11/POC-005170)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre o cambio de criterio da Consellaría de Educación a respecto da oferta de materias no ensino rural
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28524 (11/POC-005171)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a escaseza de materiais didácticos e de libros de texto en galego nos centros de ensino
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28526 (11/POC-005172)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre a situación do centro de ensinanza especial Saladino Cortizo tras o anuncio da Consellaría
de recortar a praza de traballadora social
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28528 (11/POC-005173)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre a precarización da función docente
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28532 (11/POC-005174)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre os problemas de transporte no instituto de ensinanza secundaria de Soutomaior
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 28533 (11/POC-005175)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a difusión e o consumo da cultura galega
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28535 (11/POC-005176)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para estimular os sectores culturais e afrontar as
consecuencias negativas derivadas da pandemia por COVID-19
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 28537 (11/POC-005177)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as axudas para o fomento e a promoción de rodaxes audiovisuais ao abeiro do programa
Hub da industria cultural, e as próximas iniciativas
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28539 (11/POC-005178)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre os problemas do transporte escolar en Galicia
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28541 (11/POC-005180)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre os fondos documentais e bibliográﬁcos da entidade Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos da Coruña
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28543 (11/POC-005181)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre o desenvolvemento da resolución pola que se incoa o procedemento para declarar ben de
interese cultural a Casa Cornide na Coruña
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28544 (11/POC-005182)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a necesidade de ampliar a cabida nos distintos espazos culturais
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 28545 (11/POC-005183)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e Lourenzo Sobral, Manuel Antonio
Sobre as medidas a tomar para garantir a atención aos nenos con necesidade de apoio educativo
no centro de ensinanza infantil e primaria Rosalía de Castro de Carril
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28546 (11/POC-005184)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre a autorización ao instituto de ensinanza secundaria Aquis Querquernis de Bande a impartir
as materias escollidas polo alumnado
Comisión 4ª, Educación e Cultura

102433

XI lexislatura. Número 266. 28 de xaneiro de 2022

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

- 28547 (11/POC-005185)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre o desenvolvemento normativo da Lei orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modiﬁca a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28548 (11/POC-005186)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da modiﬁcación da lexislación lingüística no ensino
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28549 (11/POC-005187)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre o retorno ao ben público dos soares da Maestranza na Coruña
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28551 (11/POC-005188)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e Lourenzo Sobral, Manuel Antonio
Sobre o compromiso da Xunta coa ampliación do centro público integrado As Mirandas do Concello
de Ares
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28554 (11/POC-005189)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e 2 máis
Sobre a execución orzamentaria dos programas destinados ao acceso á vivenda
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 28557 (11/POC-005190)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre a necesidade de garantir a igualdade de oportunidades na oferta educativa dos centros de
estudo da contorna rural
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28558 (11/POC-005191)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e Castro Rey, Paloma
Sobre o gasto de 19.500 euros para erixir un cruceiro nun parque de Miami, conforme convenio de
colaboración entre a Secretaría Xeral da Emigración e a Asociación de Empresarios e Profesionais
Galegos de Estados Unidos
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
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- 28562 (11/POC-005192)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as medidas previstas pola Consellería de Educación para resolver a situación creada tras a
sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anula as bases de acceso a cátedras dos
conservatorios de música
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28564 (11/POC-005193)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre a obriga da Consellería de Educación de dotar de máscaras FFFP2 o profesorado do ensino público
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28565 (11/POC-005194)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto de incoar o expediente de ben de interese cultural
para o Museo de Arte Contemporánea Carlos Maside de Sada
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 28569 (11/POC-005195)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do informe de avaliación do Plan Rehavita Plan
galego de rehabilitación, alugueiro e mellora de acceso á vivenda 2015-2020
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 28575 (11/POC-005196)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre o desdobramento do centro de saúde da Milagrosa en Lugo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Admisión da corrección e publicación

- 26316 (11/POC-004330)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia de medidas en ciberseguridades para as pequenas e medianas industrias e os pequenos concellos
BOPG nº 251, do 04.01.2022
A Mesa admite a corrección e acorda a reasignación, solicitada no doc. núm. 28630, á Comisión 6ª,
Insdustria, Enerxía, Comercio e Turismo.
Santiago de Compostela, 25 de xaneiro de 2022
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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3. Administración do Parlamento de Galicia
3.2. Recursos humanos

Acordo da Mesa do Parlamento, do 24 de xaneiro de 2022, de resolución do proceso
selectivo para ingresar por promoción interna en dúas prazas do corpo administrativo
do Parlamento de Galicia
Por acordo da Mesa do Parlamento do 10 de maio de 2021, convocáronse probas selectivas para
o ingreso por promoción interna en dúas prazas do corpo administrativo do Parlamento de Galicia
e aprobáronse as bases reguladoras (BOPG núm. 139, do 14 de maio de 2021).
O tribunal cualiﬁcador, na sesión do 3 de decembro de 2021, resolve propoñerlle á Mesa do Parlamento de Galicia a ﬁnalización e aprobación do proceso selectivo e o ingreso como funcionaria do
corpo administrativo do Parlamento de Galicia de Marina López Gómez.
O 19 de xaneiro de 2022 publicouse a devandita resolución no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia
núm. 234.
Xa que logo, en cumprimento do artigo 7.2 das bases do antedito procedemento, a Mesa adopta o
seguinte acordo:
1º. Finalizar e aprobar o procedemento selectivo e o ingreso como funcionaria do corpo administrativo do Parlamento de Galicia de Marina López Gómez.
2º. Notiﬁcarlle este acordo a Marina López Gómez, quen, de conformidade coa base oitava da convocatoria, disporá dun prazo de vinte días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia, para presentar, se é o caso, a documentación
prevista na citada base.
3º. Comunicar este acordo ao Servizo de Persoal e Réxime Interior para os efectos de dar efectividade á execución do disposto no punto 2° deste acordo.
4º. Publicar este acordo no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia e na páxina web corporativa.
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Santiago de Compostela, 27 de xaneiro de 2022
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre a protección do patrimonio cultural galego
existente en coleccións particulares.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Lei 5/2016 do patrimonio cultural de Galiza é a base normativa fundamental
en que se asenta o compromiso irrenunciábel co noso patrimonio cultural, desde unha
vontade política que debe velar pola conservación do máis alto valor cultural colectivo
que é o patrimonio material e inmaterial, alicerce da identidade galega.
Unha responsabilidade determinada polo Estatuto de Autonomía ao afirmar no
artigo 32 que lle corresponden á Xunta de Galiza as competencias plenas referidas á
defensa e promoción dos valores culturais do pobo galego.
O patrimonio cultural é un valor en si propio e o seu estudo, conservación,
catalogación, difusión, fomento e acrecentamento representa un exercicio de dignidade
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colectiva. É por iso que o patrimonio cultural é un piar fundamental na construción da
necesaria cohesión social e o desenvolvemento sustentábel.
O artigo 5 da Lei 5/2016 fixa o dereito da cidadanía ao acceso, coñecemento e
desfrute, así como á transmisión e á divulgación social do patrimonio cultural galego.
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Mais tamén a obriga de cumprir os deberes establecidos nesta lei para a protección do
patrimonio cultural, así como a actuar coa dilixencia debida no seu uso.
O artigo 32 da devandita lei apela ao deber de conservación do patrimonio por
parte das persoas propietarias, posuidoras, arrendatarias ou titulares de dereitos sobre
bens protexidos integrantes do patrimonio cultural de Galiza.
Con todo, contamos no noso país con pequenas coleccións, con vontade
museística, en mans de particulares, sen protección xurídica, que están expostas ao devir
vital dunha persoa ou familia en concreto, ao seu deterioro e consecuente risco de
desaparición para o repertorio cultural patrimonial galego.
O coñecemento destes arquivos e coleccións privadas non deben permanecer á
marxe da necesaria atención e coñecemento que permita valorar o seu nivel de
protección e inclusión, de ser o caso, no rexistro do catálogo patrimonial galego
recoñecido e protexido.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
- É coñecedor o Goberno da Xunta de Galiza da localización destes pequenos
museos e coleccións en mans de particulares que mesmo ofertan a posibilidade de seren
CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
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visitados?
- É consciente o Goberno galego de que este patrimonio cultural colectivo,
nalgúns casos con pezas únicas, non conta con protección xurídica e polo tanto corre o
risco de desaparecer ao non estar oficialmente catalogado e protexido?
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- Que medidas de actuación propón a Xunta de Galiza para a conservación deste
patrimonio material?

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 19/01/2022 10:07:36

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 19/01/2022 10:07:39
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Daniel Castro García na data 19/01/2022 10:07:48

3

102439

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
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 aos informes transmitidos ao goberno do Estado
por parte da Xunta de Galiza en relación ao cumprimento da Carta europea das linguas
rexionais ou minoritarias no ensino.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O estado español ratificou en 2001 a Carta europea das linguas rexionais ou
minoritarias, un tratado internacional promovido polo Consello de Europa.
O último informe emitido polo Comité de Ministros do Consello de Europa
advertiu graves deficiencias na política lingüística educativa da Xunta de Galiza que
comprometen o progresivo avance da normalización do galego e, consecuentemente, o
articulado da Lei de normalización lingüística.
Neste informe de decembro de 2019 o Comité de Ministros do Consello de
Europa advertía máis unha vez da importante diminución do número de falantes e da
progresiva quebra acentuada da transmisión do noso idioma propio e oficial de pais a
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fillos, unha transmisión natural que xa non está garantida, o que afecta de forma
significativa ao mantemento da proporción de alumnado con coñecemento do galego
cando se incorpora ao ensino.
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Asemade, este informe do Consello de Europa afirmou que a presenza do galego é
insuficiente no ensino, especialmente a nivel preescolar, para cuxa reversión propuxo
eliminar as limitacións á docencia en galego que actualmente regula o Decreto 79/2010.
Recentemente o goberno do Estado fixo pública a súa resposta aos requirimentos
do Consello de Europa a través do “Informe sobre las recomendaciones de acción
inmediata formuladas por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en su
Resolución de 11 de diciembre de 2019 en relación a la aplicación de la Carta Europea de
Lenguas Regionales y Minoritarias”.
Neste informe do Estado destácase que actualmente non hai limitacións ao ensino
en galego en Galiza, como si verificou o Comité de Ministros, e que o éxito do modelo
plurilingüe implantado desde 2010 está avalado por múltiples estudos e avaliacións.
A metodoloxía para a elaboración deste informe di asentarse na consulta ao
goberno galego solicitando a súa colaboración para a redacción da resposta.
No entanto, da lectura do informe de resposta do Estado español tíranse algunhas
inexactitudes a respecto da implantación do Decreto 79/2010 como que as dúas linguas
oficiais reparten a docencia en porcentaxes iguais ou que non existen limitacións ao
ensino do galego.
Por outra banda, xustifícanse estas afirmacións nos datos positivos expostos por
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múltiples estudos científicos.
No BNG reiteradamente demandamos ao goberno que fixese públicos os
resultados da avaliación anual a que obriga, con carácter anual, a Disposición adicional
quinta do mencionado decreto, despois de finalizar cada curso, co obxectivo de
“desenvolver cantas disposicións fosen precisas para o mellor cumprimento e adaptación
dos seus obxectivos co fin de que poida achegarse gradualmente ao marco dun ensino
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plurilingüe e á plena aplicación da Carta europea das linguas rexionais ou minoritarias”.
Mais o PP nunca achegou ningunha avaliación de contraste.

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª:
- Demandoulle o goberno do Estado á Xunta de Galiza colaboración para dar
traslado de información relativa á aplicación do Decreto 79/2010 do plurilingüismo?
- Remitiulle a Xunta algunha avaliación propia dos resultados da aplicación deste
decreto no ensino?
- A que estudos científicos e avaliacións se refire o Estado para xustificar a súa
resposta cando a Xunta incumpriu de maneira sistemática a Disposición adicional quinta
propio do Decreto do plurilingüismo que a obriga a realizar anualmente a avaliación da
súa implantación?

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

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

Daniel Castro García na data 19/01/2022 10:21:48

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 19/01/2022 10:21:53
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Mercedes Queixas Zas na data 19/01/2022 10:22:00
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Juan Carlos Francisco Rivera,
deputada e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas
de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 3ª.
A Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e
Innovación publicou no Boletín Oficial de Galicia do 8 de xaneiro deste
ano a Orde do 18 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das
axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques
empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa
convocatoria para o ano 2021.
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Na propia exposición de motivos establécese que a finalidade destas
axudas dirixidas a concellos é establecer un programa de axudas
encamiñadas á mellora dos servizos e ao acondicionamento de
infraestruturas existentes ou de nova incorporación nos parques
empresariais da comunidade autónoma de Galicia, co obxecto de mellorar a
competitividade de oferta de solo empresarial, como elemento dinamizador
da economía e do emprego local, para as que se destinaron inicialmente
2.300.000 € ampliados pola Orde do 29 de xuño de 20201 ata chegar aos
4.127.861,62 €; podendo acadar os concellos o 80 % do importe total
consignado como subvencionable e cun máximo de 120.000 € para as
solicitudes individuais e de 138.000 € para as solicitudes conxuntas.
As actuacións e gastos subvencionables, segundo se establece no artigo 3
das bases, son para plantas de depuración de augas; xestión de residuos
dentro do parque empresarial; infraestruturas viarias, tanto de acceso como
interiores ao parque empresarial; instalación de sistemas de seguridade e
vixilancia dentro do parque empresarial; instalacións comúns de
equipamentos e sistemas de protección destinados á loita contraincendios
dentro do parque empresarial ou para a instalación de sistemas contra o
roubo de cable dentro do recinto empresarial.
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Á vista destes datos a deputada e o deputado que asinan formulan as
seguintes preguntas:
1ª) Que valoración fai o Goberno galego sobre os obxectivos acadados con
estas subvencións nos últimos 6 anos?
2ª) Cales foron os concellos beneficiados por estas subvencións e as contías
recibidas nos exercicios 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021?
3ª) Cales son as razóns que xustifican a maior puntuacións aos concellos
resultantes dunha fusión?
4ª) Pode dicirnos o Goberno galego se nos últimos cinco exercicios as
entidades resultantes dunha fusión de concellos recibiron algunha
subvención? Se for o caso, cal foi a contía achegada en cada un dos
exercicios?
5ª) Cales son as razóns que xustifican a maior puntuación as solicitudes
conxuntas entre dous ou máis concellos?
6ª) Cantas solicitudes conxuntas, nos cinco últimos exercicios, recibiron
subvención? Cal foi a contía achegada en cada un dos exercicios?
7ª) Elaborou o Goberno galego algún estudo sobre o número de empresas
asentadas, así como as vantaxes acadadas naqueles parques empresariais
acollidos á iniciativa «Concellos Doing Business Galicia».
8ª) Elaborou o Goberno galego algún estudo sobre as necesidades de
servizos e de infraestruturas dos parques empresariais de Galicia?
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Paloma Castro Rey e Pablo Arangüena Fernández,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia,
ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 1ª.
O 16 de xuño de 2021 a Consellería de Cultura, Educación e Universidade a Orde do 31
de maio de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en
réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a entidades locais de Galicia, para
o equipamento e mellora das instalacións e locais utilizados para a realización de
actividades culturais, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 cunha dotación
orzamentaria de 500.000 €.
Na propia exposición de motivos establécese que a “Consellería de Cultura, Educación
e Universidade, dentro da súa aposta pola dinamización cultural do país, considera
necesaria a mellora das condicións de equipamento e a mellora das condicións técnicas
dos locais destas entidades co fin de abrir as súas ofertas culturais aos novos campos da
cultura; co obxecto de facilitar o reequilibrio territorial na distribución cultural e tratar
de contribuír ao desenvolvemento cultural das zonas menos poboadas, a Consellería
aposta por apoiar aquelas entidades menos poboadas de xeito que toda a cidadanía teña
as mesmas oportunidades de acceso á cultura”,
Por iso as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes preguntas:
1ª) Que concellos, entidades públicas ou agrupacións de concellos solicitaron a
subvención indicada?
2ª) Considera o Goberno galego que os veciños e as veciñas dun concello agrupado, a
efectos desta subvención, ou fusionado teñen máis dereitos que aqueles que viven en
concellos que non cumpren este requisito?
3ª) Ten elaborado a Xunta de Galicia algún inventario dos locais utilizados polos
concellos galegos rurais para a realización de actividades culturais, así como dos
equipamentos cos que contan?
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Juan Carlos Francisco Rivera, deputada e
deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 3ª.
A Xunta de Galicia incluíu nos orzamentos da Comunidade Autónoma para 2021
115 millóns de euros baixo a denominación de Fondo Consenso. A distribución
do dito Fondo acordouse no Pleno do Parlamento de Galicia do 15 de xullo de
2021 con modificacións do Ditame da Comisión non permanente especial para o
estudo sobre a reactivación social, económica e cultural de Galicia pola crise da
covid-19. Na dita comisión, a propia Cámara a través da Comisión, os axentes
sociais a través do Diálogo Social e os expertos económicos do Comité
constituído pola propia Xunta para o seu asesoramento na adopción de medidas
pola crise, achegaron propostas que colaborasen á recuperación dos efectos
económicos e sociais da crise.
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O Ditame da Comisión conclúe que: “A Comisión considera que o Fondo de
Consenso debe complementar as asignacións orzamentarias dos programas
operativos REACT e dos Proxectos propostos ao abeiro do Mecanismo para la
Recuperación e a Resiliencia (MRR), potenciando as actuacións reactivas fronte
aos efectos da pandemia, por una banda; e por outra, potenciando e acelerando
o crecemento económico baseado na innovación e nas transicións ecolóxica e
dixital”. Establecendo para o cumprimentos dos ditos fins actuacións concretas
reactivas fronte aos efectos da pandemia:
-

Apoio aos sectores que viron reducirse os seus ingresos por causa da
pandemia;

-

Reforzo dos elementos que favorecen unha recuperación inclusiva,
potenciando as políticas sociais.

-

Actuacións dirixidas a acelerar os factores nos que se baseará o
crecemento económico no futuro.

-

Apoio á innovación.

-

Reforzo da transición ecolóxica e dixital.
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Para o que a Comisión aprobou asignar os recursos do Fondo de Consenso en
catro “Subfondos”:
-

Subfondo de Apoio Sectorial, dotado con 42,7millóns de euros, que
recolle as liñas de actuación que complementan as axudas xa convocadas
para apoiar aos sectores máis impactados pola crise, nomeadamente
axudas á Cultura, axudas ao Turismo, axudas ao Deporte e investimentos
Estratéxicos de Pemes, que permitan ter acceso a proxectos tractores e
estratéxicos para o noso tecido produtivo.

-

Subfondo de Recuperación Inclusiva, dotado con 31 millóns de euros, co
obxectivo de reforzar unha saída cohesionada socialmente da crise e con
investimentos en política social.

-

Subfondo de Apoio á transición ecolóxica e dixital, dotado con 26,5
millóns de euros, dirixido a adiantar e avanzar nos investimentos previstos
na estratexia Next Generation Galicia, reforzando e complementando as
actuacións en materia de transición ecolóxica e dixital complementarias
dos fondos europeos.

-

Subfondo de Apoio á Innovación, dotado con 14,8 millóns de euros para
reforzar a dotación en innovación a través de tres actuacións: impulsar a
innovación no sector aeronáutico no Polo de Rozas, impulsar o sector
biotecnolóxico e axudas para a posta en marcha de centros de
investigación en Galicia.

Por iso a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes preguntas:
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1ª) Cal é a execución orzamentaria do gasto total do dito Fondo Consenso en
cada unha das partidas orzamentarias acordadas no Pleno de aprobación con
modificacións do Ditame da Comisión non permanente especial para o estudo
sobre a reactivación social, económica e cultural de Galicia pola crise da covid19?
2ª) En que medidas concretas se materializou a execución do gasto do Fondo
Consenso das partidas orzamentarias acordadas no Pleno de aprobación con
modificacións do ditame do Ditame da Comisión non permanente especial para o
estudo sobre a reactivación social, económica e cultural de Galicia pola crise da
covid-19
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3ª) Que valoración fai o Goberno galego sobre a aplicación deste fondo consenso
e os resultados acadados?
Pazo do Parlamento, 19 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 19/01/2022 10:43:13
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

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

ao abeiro do disposto no Regulamento da

Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 3ª, sobre as
medidas que debe impulsar a Xunta de Galiza para garantir o dereito do acceso á
enerxía da poboación, a atención da mal chamada “pobreza enerxética” e as reservas
orzamentarias que debe acometer.

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

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 3ª :
. Que actuacións vai promover o goberno galego para garantir o acceso á enerxía
dos galegos e galegas e impedir o incremento da equivocamente denominada pobreza
enerxética?
. Que valoración vai o goberno galego das súas axudas complementarias do bono
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social estatal?
. Que actuacións vai promover o goberno galego para impedir que o
empeoramento económico e a crise da suba dos prezos traia como consecuencia o
aumento dos fogares con extremas dificultades para asumir os subministros básicos
como a luz, a auga ou o gas?
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. Considera o goberno galego suficientes os mecanismos existentes na
actualidade para frear as situacións de precariedade enerxética neste contexto
socioeconómico?
. Valora a Xunta de Galiza tomar medidas para estender o público albo máis alá
das persoas xa usuarias do bono social estatal?
. Valora o goberno galego a necesidade de demandar unha rebaixa do IVE da
enerxía eléctrica?
. Dirixiuse ou vaise dirixir o goberno galego a entidades sociais, sindicais,
concellos e outros axentes par acordar medidas ao respecto? E ao goberno central?
. Estuda o goberno galego as repercusións na saúde da poboación da
precariedade no acceso á enerxía?

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Ramón Fernández Alfonzo
Daniel Pérez López
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Olalla Rodil Fernández
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, en demanda da creación dun Observatorio do Baile e a
Música Tradicional Galega.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A situación de illamento social e inestabilidade económica provocada pola
pandemia do COVID-19 está tendo como consecuencia unha gran crise xeralizada no
ámbito da cultura do noso país, que afecta de desigual maneira aos diversos sectores
culturais galegos, segundo sexa a súa actividade profesional.
Un dos colectivos máis afectados, pola súa pouca visibilidade profesional, é o
dos traballadores e traballadoras da música e o baile tradicional, imprescindíbel sostén
do proxecto vivo de actividades culturais xeradas desde o asociacionismo de base e
pezas fundamentais no entramado socioeconómico do sector cultural galego.
A docencia da música e do baile da nosa tradición representa un motor
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indispensable sen o cal o sector profesionalizado da cultura sería moito menor.
A situación deste sector estudouse no Libro branco do ensino na música
tradicional en Galiza (2006).
Neste traballo recolléronse datos dunha actividade con pouca visualización
social pero cun inmenso potencial socioeconómico no sector cultural. O documento, o
1
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primeiro deste tipo, contabilizou máis de 20.000 estudantes e case 1.400 actividades
estudadas, así como 640 profesores entrevistados en case 700 centros de ensino e en
preto de 250 concellos; todos eles relacionados coa transmisión do baile e música
tradicional.
Realizando unha estimación e adaptándoa ao total de actividades recollidas, o
orzamento anual de todas as clases de música tradicional galega situábase en torno a 3
ou 3,5 millóns de euros, dos cales arredor dun 39% eran achegados por subvencións da
administración pública, sendo o resto costeado por cotas, actividades e rendemento
escénico do aprendido polo alumnado das asociacións.
Unhas cifras que, malia non volveren se recollidas por escrito de forma tan
exhaustiva, é sabido que medraron nos últimos anos pola alta incidencia social e
cultural que vertebra o mundo asociativo no noso país.
Mais este sector profesional da cultura tradicional caracterízase pola diversidade
de profesorado, parte do cal non se atopa nunha situación de traballo regulado ao
traballaren de forma puntual para as asociacións culturais.
Trátase, pois, dun sector con grandes debilidades dentro do entramado
socioeconómico da cultura galega, e aínda máis na situación condicionada pola
pandemia actual, que cómpre analizar con rigor para atendelo de forma eficaz e
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eficiente ad futurum.
De feito, o descoñecemento desta realidade cultural foi explícita por parte do
propio goberno galego ao non ser contemplada no Plan de Reactivación para os sectores
cultural e turístico proposto pola Xunta de Galiza en 2020.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. É coñecedora a Xunta de Galiza da representación social, cultural e económica
da que dá conta o Libro branco do ensino na música tradicional en Galiza?
. Comparte a Xunta a demanda do sector da música e danza tradicional de
actualizar este importante estudo?
. Comprométese a facelo? En que prazo?

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Daniel Castro García
Manuel Lourenzo Sobral
Deputada e deputados do G.P. do BNG
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Mercedes Queixas Zas na data 19/01/2022 12:10:50

Daniel Castro García na data 19/01/2022 12:11:03
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, en demanda de actuacións urxentes de recuperación do
movemento asociativo cultural galego dedicado á promoción e difusión da música e
baile de Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A situación de illamento social e inestabilidade económica provocada pola
pandemia do COVID-19 está tendo como consecuencia unha gran crise xeralizada no
ámbito da cultura do noso país.
A realidade profesional dos sectores culturais galegos é moi diversa, o que
xustifica diferentes niveis de afectación da crise derivada da covid, así como tamén o
seu encaixe nas convocatorias de axudas publicadas até o momento por parte da Xunta
de Galiza.
Os traballadores e traballadoras do sector da música e o baile tradicional teñen
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chamado a atención pola situación que está a vivir desde o comezo da pandemia o
proxecto vivo de actividades culturais xeradas desde o asociacionismo de base,
dedicadas en boa parte á promoción e difusión da música e baile de Galiza, peza
fundamental no entramado socioeconómico do sector cultural galego.
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Estes colectivos agrupan a máis de 10.000 asociados/as, compoñentes,
traballadores/as e alumnos/as que pertencen ou desenvolven o seu traballo en
asociacións ou entidades que ofertan innumerábeis actividades como clases, concertos,
espectáculos, festivais, foliadas, seráns, feiras de artesáns, etc., que axudan á
conservación e transmisión da nosa identidade e do noso patrimonio cultural inmaterial
e que están completamente paralizadas a día de hoxe. Queremos facer fincapé en que a
paralización da actividade está a supoñer importantes perdas
Entre estas particularidades atópase a diversidade de profesorado, parte do cal
non se atopa nunha situación de traballo regulado ao traballaren de forma puntual para
as asociacións culturais. É por isto que é importante ter unhas medidas específicas para
o sector, diferente neste aspecto da cultura comunmente chamada profesional, para os
que a paralización da actividade no seo das asociacións culturais, folclóricas e escolas
de música e baile tradicional, vai supoñer un parón na actividade económica moi
considerable que dificilmente poderá recuperar a súa normalidade sen axuda económica
da administración e de toda a sociedade galega.
A situación deste sector estudouse no Libro branco do ensino na música
tradicional en Galiza (2006) editado pola Fundación Sondeseu, no que participou e
colaborou a AGG. Neste traballo recolléronse datos dunha actividade con pouca
visualización social pero cun tremendo potencial socioeconómico no sector cultural. O
documento, o primeiro deste tipo, contabilizou máis de 20.000 estudantes e case 1.400
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actividades estudadas, así como 640 profesores entrevistados en case 700 centros de
ensino e en preto de 250 concellos; todos eles relacionados coa transmisión do baile e
música tradicional. Realizando unha estimación e adaptándoa ao total de actividades
recollidas, o orzamento anual de todas as clases de música tradicional galega situábase
en torno a 3 ou 3,5 millóns de euros, dos cales arredor dun 39% eran aportados por
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subvencións da administración pública; sendo o resto costeado por cotas, actividades e
rendemento escénico do aprendido polo alumnado das asociacións.
Unhas cifras que, malia non volveren se recollidas por escrito de forma tan
exhaustiva, é sabido que medraron nos últimos anos pola alta incidencia social e
cultural que vertebra o mundo asociativo no noso país.
A música e o baile da nosa tradición, dinamizada a través destas asociacións
culturais, representa un motor indispensable sen o cal o sector profesionalizado da
cultura sería moito menor.
Porén, trátase dun sector con grandes debilidades dentro do entramado
socioeconómico da cultura galega, e aínda máis na situación actual.
As asociacións paralizaron a actividade presencial, tanto aulas regulares como
actividades esporádicas, as actividades remuneradas coas que as completan os seus
fondos destinados a cubrir gastos fixos e salarios de mestres tamén están canceladas ou
adiadas, o que provoca que gran parte das asociacións cancelasen os salarios do seu
profesorado, deixando estes nunha situación de desamparo.
A paralización da actividade das asociacións culturais supón unha crise a nivel
económico, social e cultural de consecuencias nefastas e até o momento inimaxinables,
nun sector cultural que é salvagarda do patrimonio cultural inmaterial.
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Unha situación que non foi en absoluto contemplada no Plan de Reactivación
para os Sectores Cultural e Turístico proposto pola Xunta de Galicia en 2020.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. É coñecedora a Xunta de Galiza da representación social, cultural e económica
da que dá conta o Libro branco do ensino na música tradicional en Galiza?
. Comparte a Xunta a demanda do sector da música e danza tradicional de
actualizar este importante estudo?
. É consciente o goberno da grave afectación da crise da covid que desde hai
case un ano soporta o asociacionismo cultural centrado na difusión e aprendizaxe da
música e baile tradicional galego?
. Que medidas urxentes contempla aplicar o goberno para a reactivación deste
importante sector cultural? En que prazo?

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Mercedes Queixas Zas na data 19/01/2022 12:32:59

Daniel Castro García na data 19/01/2022 12:33:02
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 19/01/2022 12:33:12
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Á Mesa do Parlamento
Alexandra Fernández Gómez, Carme González Iglesias e Mercedes Queixas
Zas, deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao
abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre a situación da cultura na cidade Vigo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Cada ano a Fundación Contemporánea elabora un informe sobre cal é a
situación do mapa cultural do Estado español, baseándose para iso en estudos
independentes e un amplo panel de expertos. O informe elaborado para o ano 2019
mostra, igual que xa se recollía en informes anteriores, que Vigo non ten ningunha
institución ou acontecemento cultural entre os principais do Estado e nin tan sequera
entre os principais de Galiza.
Esta situación contrasta cos datos do informe do ano 2009- o primeiro ano en
que se realizou o estudo por parte desta fundación- e no que a cidade de Vigo aparecía
no posto 12 de 25 a nivel Estatal en cuanto á súa oferta cultural. É a partir do ano 2012
cando esta cidade foi perdendo peso sistematicamente neste ránking estatal, ate o punto
de que no recente informe, a cidade de Vigo sitúase no posto número 33 das cidades que
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destacan pola calidade e innovación da súa oferta cultural.
O máis preocupante é que esta perda de peso tamén se produce respecto do
panorama galego. Resulta realmente alarmante que a cidade máis poboada e unha das
máis dinámicas do país non coloque ningunha institución nin acontecemento cultural
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entre os quince máis destacados do país. Hai que remontarse ate o 2017 para atopar o
MARCO incluído nesta lista no posto nº7.
Esta avaliación negativa da situación cultural que se viven en Vigo non se
restrinxe a este tipo de informes senón que é unha opinión estendida, tanto entre os
traballadores e traballadoras da cultura, como na cidadanía en xeral. Sen dúbida a actual
situación da pandemia empeorou a precaria situación da cultura, mais é unha dinámica
que se vén arrastrando dende hai tempo, polo que require unha seria reflexión e
mudanzas profundas que atendan ao contexto actual mais tamén ás debilidades
estruturais.
Para alén das responsabilidades que atinxen ao Concello de Vigo, a Xunta é
tamén parte responsable desta situación polas competencias que ostenta.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Que valoración fai a Xunta de Galiza sobre a dinámica cultural da cidade de
Vigo?
. Que valoración fai a Xunta do informe elaborado pola Fundación
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Contemporánea en cuanto aos datos relativos á cidade de Vigo?
. Ten a Xunta de Galiza algún informe no que se avalíe esta perda de dinamismo
e peso cultural de Vigo respecto ao conxunto do país e o seu impacto tanto nos
traballadores e traballadoras da cultura como na cidadanía en xeral?
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. Considera a Xunta de Galiza impulsar ou colaborar na elaboración dun Plan
Estratéxico Cultural de Vigo?

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Alexandra Fernández Gómez na data 19/01/2022 12:37:22

María do Carme González Iglesias na data 19/01/2022 12:37:31
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Mercedes Queixas Zas na data 19/01/2022 12:37:39
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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 dun plan estratéxico de
actuación dirixido a atraer parte dos fondos Next Generation para a reactivación e
impulso da cultura galega.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ao longo do segundo semestre de 2020 o Consello da Cultura Galega publicou
dous informes -o Barómetro da cultura galega I e a Conxuntura estatística do ámbito
cultural. Outubro de 2020- que radiografaron o estado das axentes e sectores culturais
galegos dende que empezou a crise do coronavirus.
As conclusións destes informes reclaman da atención urxente do goberno galego,
porque a cultura tamén representa cifras que debemos colocar no punto de mira das
gravosas consecuencias da pandemia, ao mesmo nivel doutros sectores produtivos,
económicos e de emprego que a secuencia das diferentes vagas epidemiolóxicas
contribuíron a agudizar desde hai case un ano.
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Os problemas que veñen afrontando os sectores culturais son múltiples: o
cesamento ou caída da actividade e o conseguinte descenso na demanda; o problema de
tesouraría; a dificultade para pagar impostos e seguros sociais; os problemas cos
provedores e de distribución e os de financiamento; as limitacións de aforo, a
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inseguridade xurídica e as dificultades para cubrir os requisitos das medidas de
seguridade e hixiene, entre outras.
Unhas dificultades herdadas dun contexto previo precario que confirman que os
sectores culturais sufrirán un impacto máis severo que o conxunto da economía.
Na actualidade, cun marco de mobilidade novamente restrinxido coa implantación
dos peches perimetrais, o sector cultural continúa a afondar na problemática herdada
desde o mes de marzo ao se enfrontar a unha nova parálise absoluta.
Nesta altura de incerteza e inseguridade por causa do contexto epidemiolóxico por
covid, son moitos os interrogantes que se sosteñen ou renacen inviabilizando calquera
proposta alternativa no curto prazo.
Rematado co 2020 o tempo de actuación do Plan de reactivación dos sectores
culturais e turísticos, presentado pola Xunta de Galiza no mes de maio, descoñecemos, a
piques de entrar xa no límite do primeiro trimestre, cales son os investimentos
extraordinarios que o goberno destinará á cultura galega a partir dos fondos
extraordinarios europeos.
O Dossier Next Generation Galicia entregado polo goberno á Comisión de
reactivación económica, social e cultural non explicita un proxecto propiamente dirixido
á reactivación e impulso dos sectores culturais galegos, pois apenas fai mención dunha
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redacción inconcreta referida aos seguintes proxectos do Eixo 3:
“Estratexia de dixitalización de contidos e produtos culturais galegos,
desenvolvemento de canais de creación e difusión culturais, con atención a novos
creadores e formatos emerxentes, ademais de un programa de bens patrimoniais
sustentables”.
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Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión 4ª:
- Entende o goberno do PP que a cultura galega é un importante mecanismo de
reactivación social e económica?
- Ten mantido o goberno xuntanzas de consulta e traballo cos representantes dos
sectores culturais galegos, ao igual que con outros sectores profesionais, para valorar as
liñas de actuación dirixidas a atraer parte dos fondos Next Generation?
- Que demandas lle teñen trasladado ao goberno?
- Teñen formulado con elas un proxecto sólido e concreto dirixido a reforzar os
sectores culturais galegos desde as partidas económicas que achegarán os fondos Next
Generation?
- Por que non foi aínda presentado publicamente do mesmo xeito que con outros
sectores profesionais?

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

102470

OFICINA PARLAMENTAR

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

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 19/01/2022 12:39:23

Daniel Castro García na data 19/01/2022 12:39:27
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Á Mesa do Parlamento
Rosana Pérez Fernández 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:
O pasado 10 de decembro, este Grupo Parlamentar interpelaba ao vicepresidente
segundo e conselleiro de Economía, Empresa e Innovación sobre a normativa mineira e,
nomeadamente, sobre o cumprimento da mesma no caso das instalacións de San Finx,
en Lousame.
Os argumentos principais que expoñiamos naquela sesión plenaria eran dous:
-

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

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

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

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
2ª:
- Que valoración fai a Xunta de Galiza do posíbel cambio de titularidade das
minas de San Finx, en Lousame, e do cumprimento desas instalacións, calquera que
sexa a concesionaria, de toda a normativa vixente que lles afecta?
- Que elementos ou novos datos levan agora ao Goberno galego a recoñecer
claramente que a avaliación de impacto ambiental é necesaria para unha nova
explotación da mina de San Finx?
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- Por que motivo non se admitiu esa necesidade de avaliación de impacto
ambiental no debate parlamentar da iniciativa deste Grupo Parlamentar no pasado mes
de decembro?
- Este recoñecemento de avaliación de impacto ambiental vaise estender ás
últimas solicitudes da concesionaria, nomeadamente á de vertidos de augas residuais
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industriais depuradas ao río Pesqueira e á de adecuación do cauce do Rego e Rabaceiros
para a retirada dos sedimentos acumulados no dominio público hidráulico na contorna
das presas de San Finx?
- Na reunión mantida cos alcaldes da comarca de Muros e Noia puxo o Goberno
galego no seu coñecemento todas as obxeccións que por parte dos técnicos de Augas de
Galiza se puxeron á proba piloto realizada?
- Considera que a autorización dunha nova instalación depuradora se pode levar
a cabo sen realizar novas probas que poñan de manifesto o cumprimento rigoroso dos
parámetros ambientais de depuración dos metais pesados?
- Dende cando coñece o Goberno galego a intención de Sacyr de vender a mina
de San Finx?
- No caso de confirmarse o cambio de titularidade das instalacións de San Finx,
cales son as garantías económicas e medioambientais que vai a Xunta de Galiza a esixir
á nova concesionaria ?

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Rosana Pérez Fernández
Luis Bará Torres
Deputada e deputado do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 19/01/2022 12:37:34
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Rosana Pérez Fernández na data 19/01/2022 12:37:38
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Á Mesa do Parlamento
Manuel Lourenzo Sobral, Daniel Castro García e Mercedes Queixas Zas,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre a oferta dos máster de profesorado no Sistema
Universitario Galego.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Lei Orgánica de Educación do 3 maio de 2006 establece nos seus artigos
94,95,96 a obrigatoriedade de estar en posesión dun título oficial de máster que acredite
a formación pedagóxica e didáctica para poder exercer a docencia na educación
secundaria, no bacharelato, na formación profesional e nas ensinanzas de idiomas.
Así mesmo, o 8 de novembro do ano 2008 publicábase o real decreto 1834/2008
polo que se definían as condicións de formación para o exercicio da docencia no ensino
obrigatorio, no bacharelato, na FP e nas ensinanzas de réxime especial. Neste real
decreto, que foi modificado polo real decreto 665/2015 nalgunha das súas disposicións,
establecíase no artigo 9, relativo á formación pedagóxica e didáctica do profesorado, o
seguinte ” Para exercer a docencia na educación secundaria obrigatoria, no bacharelato,
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na formación profesional e na ensinanza ensinanza de idiomas, será necesario estar en
posesión dun título oficial de máster que acredite a formación pedagóxica e didáctica”
Da mesma maneira a Consellaría de Educación, Universidade e formación
profesional na orde do 24 de febreiro de 2020 pola que se convocan procedementos
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selectivos ao corpo de profesores, no artigo 2.3.1 apartado b establecía como
requirimento indispensábel para participar nos procesos selectivos o seguinte:
“Posuír a formación pedagóxica e didáctica á que se refire o artigo 100.2 da
Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Con carácter xeral, reunirá este
requisito quen posúa o título oficial de máster universitario que habilite para o
exercicio das profesións de profesor de ensinanza secundaria obrigatoria e
bacharelato, formación profesional ou escolas oficiais de idiomas. A especialidade que
conste no citado título facultará para a presentación do persoal aspirante en calquera
especialidade.”
É polo tanto evidente que segundo o establecido na lexislación educativa, a
formación pedagóxica e didáctica do profesorado é un requisito básico e obrigatorio
para o profesorado poder exercer as súas funcións no ensino galego.
Mais a pesar de ser a formación pedagóxica e didáctica conditio sine qua non no
acceso á función docente e mesmo, en moitas titulacións, ser esta saída practicamente a
única alternativa laboral para o estudantado desas carreiras, o sistema universitario
galego mantén dende hai anos unha oferta educativa tan cativa e insuficiente nos máster
de acreditación de formación didáctica e pedagóxica que obriga ao alumnado a teren
que se desprazar fóra do país e a matricularse en universidades privadas para poder
exercer a docencia en Galiza.
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Hoxe por hoxe, a oferta educativa do master de profesorado nas universidades
galegas é dun total de 765 prazas para todas as especialidades que se distribúen do
seguinte xeito nas diferente cidades: 200 en Compostela, 80 en Lugo, 180 en Vigo, 48
en Pontevedra, 52 en Ourense e 225 na Coruña.
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Así pois, esta raquítica oferta educativa que expulsa do sistema educativo galego
a centos de alumnas e alumnos amosa a súa absoluta insuficiencia cando estes datos dos
mestrados se poñen en relación coa demanda de prazas dos aspirantes, ou mesmo coas
prazas de ensino ofertadas neste ano. No ano 2020 a Xunta ofertou un total de 1174
prazas para 765 prazas de máster do profesorado. Con esta oferta fica de manifesto que
por cada 17 prazas que saca a concurso-oposición a Consellaría tan só hai 11 de
mestrado. Ou dito doutro xeito, por cada 100 prazas de oposición tan só hai 65 de
mestrado.
Pero alén dos datos relativos, non podemos tampouco obviar que debaixo desta
media agóchanse realidades de titulacións que teñen como saída prioritaria a docencia e
na que a oferta de prazas dos máster é de apenas 35 prazas en todo o país; cando a
demanda de cada promoción duplica mesmo as prazas ofertadas.
Dende o BNG entendemos que esta raquítica oferta de prazas supón unha
anomalía intolerábel no ensino público galego. Unha eiva na formación dos nosos
profesores que obriga en tantas ocasións ás nosas mozas e mozas a teren que cursar o
seus estudos fóra, en Universidades privadas,as máis das veces, e cuns custes
económicos ao que moitas familias simplemente non poden facer fronte.
Pero ademais, supón tamén un contrasentido pedagóxico e educativo, o feito de
que a Xunta de Galiza obrigue a formarse en sistemas universitarios de fóra a
profesorado que aspira a exercer o seu labor docente no noso país. Un contrasentido que
CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
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rompe coas correntes didácticas e pedagóxicas modernas e que descontextualizada o
proxecto educativo.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Pensa o Goberno galego que a dotación actual de prazas para os máster de
profesorado nas diferentes universidades galegas se adapta ás necesidades educativas do
noso país?
. Pensa o goberno galego que é admisíbel que cada ano, centos de futuros
profesores galegos se vexan obrigados a cursar unha titulación indispensábel para o
exercicio da docencia en universidades privadas fóra do noso país?
. Vai a Xunta de Galiza adoptar as medidas necesarias para ter unha oferta de
prazas para o máster do profesorado acorde ás necesidades do noso país?

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 19/01/2022 12:42:42
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Daniel Castro García na data 19/01/2022 12:42:46
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Mercedes Queixas Zas na data 19/01/2022 12:42:55
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Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Noa Presas Bergantiños e Mercedes Queixas
Zas, 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 conservación e rehabilitación do
espazo de valor cultura e etnográfico na Aira da Uxeira en Loiro (Bardadás).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No ano 2017 varios veciños e veciñas da localidade de Loiro (Barbadás) cederon
ao Concello de Barbadás a propiedade de diversos canastros centenarios, a fin de que
pola entidade local se procedese á rehabilitación dos mesmos e a realización dunha
actuación integral no espazo denominado Aira da Uxeira, para o acondicionamento e
aproveitamento público dun lugar de grande valor cultural e etnográfico. A xenerosidade
veciñal procuraba a valoración da historia a través da conservación do patrimonio o que
permitirá coñecer o xeito de vida e traballo da Galiza dos séculos pasados.
Ao fin exposto no ano 2018 na concellería de Promoción Económica e Turismo
do Concello de Barbadás elaborouse un proxecto para a rehabilitación da Aira da Uxeira
que foi, como é preceptivo, trasladado á Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de
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Galiza a fin de que autorizase a súa execución. Tras realizar as modificacións
pertinentes para dar cumprimento ás instrucións e suxestións ordenadas dende a Xunta
de Galiza a finais do ano 2018 o Concello de Barbadás inicia o procedemento aberto,
simplificado e sumario, para a adxudicación da obra do Proxecto de Rehabilitación da
Aira da Uxeira en Loiro.
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O contrato de obra tiña por finalidade a recuperación, mediante a súa
rehabilitación integral, do espazo da Aira da Uxeira, que conta cunha aira e un conxunto
de canastros que representan un exemplo extraordinario da cultura popular e
arquitectónica galega, e por iso o seu singular valor etnográfico e cultural, e xa que logo
a necesidade de axustarse nas obras ao proxecto aprobado pola consellería de cultura
consonte ás instrución do servizo de patrimonio da Xunta de Galiza.
No ano 2019 tivo lugar tanto a adxudicación do contrato, como a execución do
mesmo, sendo palmario que a obra executada non se corresponde ao proxecto aprobado
e previamente autorizado polo servizo de patrimonio da Xunta de Galiza. A modo de
exemplo as vigas da base son dúas madeiras unidas no canto de ser dunha única peza, os
espazos entre as táboas son dunha separación tal que non permitiría ao canastro cumprir
a finalidade á que se destinaban ou mesmo a morfoloxía e tipoloxía dos canastros son
diferentes ás orixinais das construcións a rehabilitar. A calidade dos materiais
empregados tampouco é a acaída, existindo fendas nas vigas que suxeitan a estrutura da
construción ou táboas que, apenas uns meses após do remate da rehabilitación, xa están
levantadas. Xa que logo de non procederse a corrección do actuado se estaría a
comprometer gravemente o futuro dos centenarios canastros.
A pesares dos requirimentos e denuncias presentadas ante o Concello de
Barbadas ou á Xunta de Galiza, realizadas tanto polo grupo municipal do BNG de
Barbadás, ou a disconformidade expresada por distintas asociacións culturais ou mesmo
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por cedentes de canastros; non consta actuación algunha para a protección e
conservación do patrimonio cultural posto en perigo, nin de certificación da correcta
execución da obra pública contratada.
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E por iso que se formulan as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
4ª:
-Realizou a Xunta de Galiza algunha actuación de inspección e comprobación
sobre a actuación de Rehabilitación da Aira da Uxeira en Loiro (Barbadás)?
-Recibiu a Xunta de Galiza a memoria final ou certificación sobre o estado da
execución das obras de rehabilitación e recuperación dos canastros centenarios sitos en
Loiro de Arriba, Barbadás?
-Considera a Xunta de Galiza que a obra executada correspóndese coa obra
autorizada polo servizo de Patrimonio?
-No seu caso, ten ordenado ou ten previsto ordenar algunha actuación destinada
a corrixir as irregularidades na execución do Proxecto de Rehabilitación da Aira da
Uxeira en Loiro, e que axustándose ao autorizado no seu día, se garanta a conservación
do patrimonio cultural e etnográfico, en xeral, e dos canastros centenarios en particular?

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

Asdo.: Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
REXISTRO-SOj1GdjMI-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Noa Presas Bergantiños
Mercedes Queixas Zas
Deputado e deputadas do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 19/01/2022 12:44:36

Noa Presas Bergantiños na data 19/01/2022 12:44:41
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Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 19/01/2022 12:44:54
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Manuel Lourenzo Sobral e Mercedes Queixas Zas,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral na Comisión 4ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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 Suído.
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 serra representa unha mesma unidade etnográfica, composta por toda a
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rede de construcións gandeiras estacionais da Serra do Suído e Alto Tea. Os
chozos ou chozas, sesteiros, curralas e cortellos ou parideiras atópanse
diseminados de tal modo que se insiren na paisaxe beneficiándose das súas
características ambientais e orográficas, para se asentar ora nas pequenas
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valgadas e chans, para aproveitaren os seus pastos, ora nos cumes ou cotos para
aproveitaren a tendencia espontánea do gando para sestear neles.
Estas construcións facíanse mediante a técnica da “pedra seca” ou
“cachotería en seco”, unha técnica de construción tradicional que foi incluída na
listaxe do patrimonio inmaterial da UNESCO no ano 2018.
Empregáronse até a segunda metade do século XX para o pastoreo do
gando na estación estival. Organizábase mediante un sistema de rolda, na que
participaba de xeito rotatorio a veciñanza dos lugares aos que pertencía cada
chozo.
A paisaxe da serra do Suído foi recoñecida como Paisaxe Cultural polo
Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) e incluída no Plan de
Paisaxes Culturais na categoría de “Actividades agrícolas, gandeiras e forestais”
nas que se inclúen os “sistemas agro-silvo-pastorís históricos”.
Ademais dos conxuntos etnográficos relacionados coa actividade
gandeira, na serra teñen unha importante representación os foxos ou “forcas” do
lobo, construcións de grandes dimensións situadas nas valgadas e formadas por
valados en forma de V que converxen nun pozo (foxo) a onde se conducía o lobo
en batidas colectivas. No Suído e Alto Tea existen 6 foxos do lobo, o máis
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espectacular dos cales é o Foxo da Portela, no Coto de Eiras.
Outras das manifestacións senlleiras do Suído son os camiños
tradicionais, pola situación estratéxica do Suído como lugar de paso entre
importantes comarcas do país. Cabe sinalar a este respecto o Camiño dos
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Arrieiros, que comunica O Ribeiro con Pontevedra, o Camiño Breeiro que ía cara
Aciveiro e Compostela; o camiño da Brea que comunicaba a reitoral de Barcia de
Mera co Mosteiro de Melón; e a Calzada do Alén, un camiño empedrado que vai
pola marxe dereita do río Alén desde a Ponte de San Xoán do Mosteiro até o
concello de Fornelos.

Polo exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª:
1. Como valora o goberno galego a situación do patrimonio etnográfico
gandeiro da serra do Suído e Alto Tea?
2. Con que grao de protección contan estes bens patrimoniais?
3. Ten previsto a Xunta facer un inventario e catalogación destes bens
culturais?
4. Que valoración fai o goberno galego sobre o feito de que a UNESCO
recoñecese a técnica construtiva da coachotaría en seco como patrimonio da
humanidade?
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5. Que iniciativas ten previsto desenvolver a Xunta para protexer,
conservar e divulgar os bens construídos con esta técnicas e nomeadamente os
que forman parte do patrimonio gandeiro do Suído?
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6. Como valora a Xunta o feito de que o patrimonio etnográfico gandeiro
da serra do Suído fose recoñecido como Paisaxe Cultural polo Instituto del
Patrimonio Cultural de España (IPCE) e incluída no Plan de Paisaxes Culturais
na categoría de “Actividades agrícolas, gandeiras e forestais” nas que se inclúen
os “sistemas agro-silvo-pastorís históricos”?
7. Ten previsto a Xunta recabar os informes pertinentes e incoar o
expediente de declaración do patrimonio etnográfico gandeiro da serra do Suído
e Alto Tea como Ben de Interese Cultural na categoría de paisaxe cultural?

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Manuel Lourenzo Sobral
Luis Bará Torres
Deputada e deputados do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 19/01/2022 12:55:38

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 19/01/2022 12:55:43
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández e Mercedes Queixas Zas, deputadas do Grupo
Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 4ª, sobre a situación na que se atopa a Torre de Caldaloba no concello de
Cospeito e as medidas que debe adoptar a Xunta de Galiza ao respecto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A torre de Caldaloba é o último resto en pé do que noutrora foi unha fortaleza
destruída tras as revoltas irmandiñas. Pertenceu ao Mariscal Pardo de Cela, tras a súa
decapitación, herdaron a Dona Constança de Castro e Fernán Ares de Saavedra filla e
xenro do Mariscal. Foi o derradeiro reduto da nobreza galega en resistencia á política
colonial e centralista de Castela na época dos Reis Católicos. Posúe unha planta
cuadrangular de 10,2 metros de lado, mais de 30 metros de altura e uns muros de 2,65
metros de espesor. Os catro andares dos que dispoñía foron erguidos en mampostería de
xisto e granito, rematada por unha bóveda de canón percorrida por arcos fachóns como
salienta Angel del Castillo.
Así pois, este ben patrimonial declarado BIC en 1994, posúe un valor histórico e
CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
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cultural incalculábel mais está a esmorecer por falta de conservación e malia a súa
relevancia é aínda unha grande descoñecida para milleiros de persoas no noso país.
Cómpre lembrar que a Torre de Caldaloba atópase nuns predios propiedade
privada nos que as esquinas do propio ben actúan a modo de marco.
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De acordo coa lexislación vixente, nomeadamente coa Lei 5/2016 de patrimonio
cultural de Galiza as propietarias e propietarios privados teñen a obriga de salvagardar e
conservar os bens patrimoniais que posúen correspondéndolle á Xunta de Galiza velar e
esixir para que así sexa con todos os medios ao seu alcance.
Para o Grupo parlamentario do Bloque Nacionalista Galego o mantemento, a
conservación e a posta en valor da Torre de Caldaloba é unha urxencia, tendo en conta o
seu deterioro.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. É coñecedora a Xunta de Galiza da situación na que se atopa a Torre de
Caldaloba?
. Coñece as persoas propietarias dos predios nos que se atopa este ben?
. Sabe a Xunta de Galiza quen son as persoas propietarias da Torre?
. Que medidas ten adoptado nos últimos cinco anos a Xunta de Galiza para
garantir a conservación e preservación deste BIC?
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. Que medidas pensa adoptar a partir de agora?

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Mercedes Queixas Zas
Deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 19/01/2022 13:12:03
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Noa Presas Bergantiños e Manuel Lourenzo
Sobral, deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG),

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

Pregunta para resposta oral na Comisión 4ª, sobre a nova carreira investigadora
anunciada pola Xunta de Galiza e as medidas que debe adoptar ao respecto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Na sesión plenaria do 9 de marzo de 2021 o conselleiro de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria anunciou na súa comparecencia que a Xunta de Galiza vai
deseñar “unha nova carreira científica no Sistema Universitario de Galiza que fomente a
estabilidade e impulse o talento dos nosos investigadores” e investigadoras, así como
para aproveitar a potencialidade da Rede CIGUS de Centros de Investigación do
Sistema Universitario Galego, co obxectivo de seguir avanzando na captación de talento
“desde o convencemento de que a investigación é un elemento fundamental para a
reactivación de Galiza”.
O persoal investigador galego vén denunciando desde hai anos as súas
condicións laborais, a ausencia dunha carreira investigadora completa en Galiza que lles
CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
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permita desenvolverse profesionalmente ao longo das diversas etapas formativas e,
especialmente, profesionais así como a inestabilidade que soportan.
Porén, malia os anuncios feitos, descoñecemos o contido concreto dos plans da
Xunta de Galiza nesta materia máis alá do enunciado polo conselleiro de Cultura e
Educación na súa comparecencia. De igual maneira, descoñecemos se esa “nova
1

102495

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

carreira investigadora” se vai estender ás demais áreas do goberno que tamén ten
competencias en materia de I+D+i como a Consellaría de Industria e Innovación e
GAIN ou a Consellaría de Sanidade e a ACIS.
Se ben, o Sistema Universitario Galego (SUG) é o principal motor na xeración
de coñecemento e a produción investigadora e científica, a carreira investigadora non
pode trazarse apenas desde un departamento senón que toda a política en materia de
I+D+i debería implicar o conxunto do executivo nunha visión integral da mesma.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. En que consiste a nova carreira investigadora anunciada pola Xunta?
. Está a negociar con algunha entidade, organización sindical ou colectivo
representativo do sistema investigador galego esa carreira? De non ser así, pensa facelo?
. E coas universidades?
. Vai implicar esa nova carreira investigadora ao conxunto do Goberno galego e,
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polo tanto, ao persoal investigador que desenvolve o seu traballo alén do SUG?

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

Asdo.: Olalla Rodil Fernández
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Noa Presas Bergantiños
Manuel Lourenzo Sobral
Deputadas e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 19/01/2022 13:17:40

Noa Presas Bergantiños na data 19/01/2022 13:17:55
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Á Mesa do Parlamento
Manuel Lourenzo Sobral, Daniel Castro García e Mercedes Queixas Zas,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre o acoso escolar na comunidade educativa galega.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Dan Olweus, psicólogo sueco-noruegués pioneiro mundial na investigación
sobre o acoso escolar definiu nos anos 90 este fenómeno como: Unha conduta de
persecución física e ou psicolóxica que realiza un alumno ou alumna contra outro, ao
que escolle como vítima de repetidos ataques. Esta acción negativa e intencionada,
sitúa á vítima en posicións das que dificilmente pode saír polos seus propios medios.
(1995)
Trátase dun tipo de conduta dirixida a facer dano; é repetida no tempo; e
prodúcese no seo dunha relación interpersoal caracterizada por un desequilibrio de
poder.(1997)
Foron moitas dende entón as definición e matizacións sobre este concepto,
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ampliando o seu contido e suscitando debates fondos sobre a terminoloxía a empregar
para describir esta realidade en toda a súa dimensión; resultando a día de hoxe como
termos recorrentes os de “bullying” e“acoso escolar”.
Alén de debates terminolóxicos e achegas sobre o alcance do termo, o terríbel
drama que se agocha por tras desta realidade foi sinalado na Lei 4/2011, do 30 de
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xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa como: “calquera forma
de vexación ou malos tratos continuados no tempo dun alumno ou alumna por outro ou
outra ou outros, xa sexa de carácter verbal, físico ou psicolóxico, incluído o illamento
ou baleiro social, con independencia do lugar onde se produza. Terán a mesma
consideración as condutas realizadas a través de medios electrónicos, telemáticos ou
tecnolóxicos que teñan causa nunha relación que xurda no ámbito escolar”
Estamos pois ante un fenómeno que a ninguén resulta alleo; nin á sociedade en
xeral, nin moito menos á comunidade educativa. Un fenómeno transversal dende a súa
perspectiva social que ten gravísimas implicacións a efectos de sufrimento na nosa
mocidade. Unha realidade dramática que ninguén que aspire a construír unha sociedade
xusta pode obviar.
As consecuencias deste sufrimento que afecta a milleiros de nenos día tras día
son múltiples, tanto no ámbito persoal e relacional como nas secuelas que deixa na
evolución e crecemento psicolóxico das nenas e nenos. Secuelas que chegan a ter
consecuencias fatais nos casos máis graves, mais que sen chegar a eses extremos;
forma parte e demasiadas ocasións do día a día de milleiros de nenas e nenos, mozas e
mozos que padecen o acoso escolar a través de violencia física, insultos, vexacións,
máis tamén a través da violencia psicolóxica ou dixital. Mozas e mozos, que constitúen
o futuro da nosa sociedade e que van ao colexio con medo e en silencio, as máis das
veces, un día tras doutro.
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Esta realidade, e o tratamento que como sociedade e administracións estamos a
facer da mesma foi denunciada hai poucos meses no informe Hacer la vista... ¡gorda!:
EL ACOSO ESCOLAR EN ESPAÑA, UN ASUNTO DE DERECHOS HUMANOS (2019)
de Amnistía Internacional.
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Un documento de imprescindíbel lectura, que centra boa parte do seu traballo de
campo en Galiza e que aborda con fondura e dende unha perspectiva tremendamente
critica as carencias da resposta que coma administracións educativas e coma sociedade
lle estamos a dar ao drama que sofren tantos das nosas nenas e nenos cada día.
Algunhas das reflexións que se recollen nas conclusións deste informe son as
seguintes:


Non se están implementando as medidas, quedan importantes lagoas por

cubrir se se quere garantir que se respecten e protexen os dereitos de nenas e nenos nos
centros educativos. . O acoso escolar é un problema social que afecta á capacidade do
neno e a nena para gozar dos seus dereitos humanos. O acoso escolar non é un
problema dun centro ou doutro (...) fai falla moito máis para garantir que todos os
nenos desenvolvan plenamente o seu potencial e gocen dos seus dereitos.


As autoridades non están adoptando todas as medidas necesarias para

protexer a nenos e nenas , previr o acoso escolar e facilitar que se informe de todas as
queixas e denuncias.


As formas non físicas de acoso, como os insultos, ou a exclusión social,

adoitan pasar desapercibidas e non se documentan nas canles oficiais.
É evidente que as conclusións

deste informe, deberían levar a calquera
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sociedade sensíbel cos dereitos da infancia a unha reflexión fonda sobre a nosa
actuación.
A día de hoxe, alén da normativa de ámbito estatal que se indicaba
anteriormente, en Galiza temos como lexislación de referencia para a prevención do
tratamento escolar a xa sinalada Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e
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participación da comunidade educativa que se desenvolve a través DECRETO 8/2015,
do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e
participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar.
Destas dous textos resultaron iniciativas como Estratexia galega de convivencia
escolar 2015-2020 na que se desenvolve o protocolo para a prevención detección e
tratamento do acoso escolar e ciberacoso ou o Consello para a Convivencia Escolar
da Comunidade Autónoma de Galicia.
Mais se en algo coinciden os informes de organizacións que traballan neste eido,
así como docentes, psicólogos, ANPAs, educadores sociais, etc. é que esta lexislación
( e os documentos resultantes da mesma) son absolutamente insuficientes; cando non
abertamente litúrxicos, para abordar o drama do acoso nos nosos días, e que leva en
demasiadas ocasións a que as nosas nenas e nenos (e as súas familias) se atopen en
situacións de desamparo que non nos podemos permitir.
Porque as análises dende o sector destes documentos legais poñen de manifesto
eivas importantes que compre solucionar. Eivas que (sen pretender esta iniciativa
reflectir esa análise exhaustiva dos textos) obsérvanse evidentes en feitos tan ilustrativos
como que o DECRETO 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011,
do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de
convivencia escolar non contemple un capítulo específico para abordar o acoso escolar
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(como si se establece, de xeito vago, na lei 4/2011 que este decreto desenvolve).
Mais tamén cando observamos que por exemplo no Protocolo para a
prevención detección e tratamento do acoso escolar e ciberacoso, documento que os
axentes implicados cualifican como “ambiguo e falto de concreción” se establece
literalmente “este protocolo de actuación ante un posible caso de acoso escolar ten un
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carácter básico, sen prexuízo de que cada centro educativo poida adaptalo ou amplialo
en función do seu contexto ou das peculiaridades do caso. Trátase, pois, dun protocolo
base que necesita ser contextualizado ou adaptado ao centro e ao seu contorno”.
Recoñecéndose pois no propio documento a carencia que denuncia AI: que se delega
boa parte da responsabilidade nos centros, que non contan nin cos recursos nin coa
formación, nin co persoal necesario.
Pero tamén observamos outras eivas evidentes como que nas funcións xerais que
o decreto 8/2015 outorga ao Consello para a Convivencia Escolar da Comunidade
Autónoma de Galicia non apareza a palabra acoso de xeito específico por ningures.
O acoso escolar constitúe hoxe por hoxe unha metástase silenciosa que avanza
polos centros de ensino sen que a comunidade educativa teña ferramentas áxiles para
contelo. E a proba máis evidente desta falta de ferramentas son as incongruencias que
atopamos nos datos publicados (escasos e sen trazar) ao respecto.
O informe da Unesco sobre violencia e acoso escolar do ano 2019 sinala que 1
de cada 3 nenos sofre acoso escolar ao longo da súa vida.
Por outra banda, o Informe da Estratexia Galega de Convivencia Escolar da
Xunta de Galiza, sinala que o 21.8 % dos nenos recoñece ter sufrido acoso algunha vez
na súa vida. Datos que supoñen unha contradición evidente con outros resultados do
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informe.
Pero o grave máis grave de todo isto é que non existe a posibilidade de trazar os
datos de acoso escolar, agás naqueles casos nos que de maior gravidade, e por iso non
contamos cunha radiografía fiábel sobre o impacto do acoso escolar na nosa sociedade.
E por iso que segundo os últimos datos do Ministerio de Educación Cultura e Deporte
do ano 2017; observamos como tan so hai recoñecidos 71 casos de acoso escolar en

5

102502

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

Galiza. Reflexionemos: 1 de cada 3 casos segundo a Unesco, o 21,8 % segundo a
Estratexia de Convivencia.... 71 casos nun ano segundo o Ministerio. Esta realidade fala
por si soa.
Porque estes datos evidencian por unha banda contradicións no impacto do
acoso escolar que non veñen senón a demostrar que como sociedade estamos fallando
na prevención e tratamento do bullying, máis pola outra que temos miles de neno
sufrindo este drama sós e en silencio.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Vai a Xunta de Galiza crear unha mesa de traballo con representación do
profesorado, Anpas, portavoces de educación do grupos parlamentares, orientadores,
educadores sociais, psicólogos e outros axentes implicados na loita contra o acoso
escolar para abordar unha Nova Estratexia Galega contra o acoso escolar que afronte o
problema en toda a súa dimensión?
. Vai a Xunta de Galiza implementar medidas contra o acoso como o reforzo de
persoal e recursos dos centros, crear unha rede de equipos de orientación, unha unidade
especializada da Consellaría de educación, plans de formación neste eido ou campañas
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de sensibilización?

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

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 19/01/2022 13:20:51

Mercedes Queixas Zas na data 19/01/2022 13:20:57
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Daniel Castro García e Manuel Lourenzo Sobral,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 21 de outubro de 2020 a Xunta de Galiza anunciaba a participación da
Consellería de Cultura, Educación e Universidade, con 240.000€, na produción da serie
de televisión "El hombre de Zara" sobre a vida do empresario Amancio Ortega.
Román Rodríguez destacaba na nota de prensa a importancia desta iniciativa
audiovisual, liderada pola empresa galega Ficción Producciones, xunto a Amazon Prime
Video, plataforma destinataria para o seu visionado.
A serie contaría con oito capítulos, rodados maioritariamente en Galiza, que xa
naquela altura se encontraban en fase de preprodución.
Para eses traballos previos, afirmábase desde a Xunta que a produtora
audiovisual seleccionada, Ficción Producciones, xa contara con apoio autonómico como
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adxudicataria en 2015 dunha das subvencións para o desenvolvemento de proxectos
audiovisuais de produción galega.
Logo de seis meses de preprodución, diferentes medios de comunicación
anuncian a cancelación da serie sen achegar razóns para o abandono.
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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

Desde a Xunta de Galiza tampouco se achegan os motivos desta renuncia nin
referencia ningunha ao prexuízo ocasionado no erario público á vista da relevante
implicación da Consellería de Cultura no proxecto audiovisual.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Coñece o goberno galego as razóns da suspensión da serie “El hombre de Zara”
despois de seis meses de preprodución?
. Realizou xa a Xunta a achega comprometida de 240.000 euros á produtora?
. Que medidas vai tomar a Xunta de Galiza ante esta suspensión da gravación da
serie?
. Que axudas recibiu a produtora Ficción Producciones en 2015 para o
desenvolvemento de proxectos audiovisuais de produción galega relacionados con este
proxecto?
. Que compromisos ten asinado a Consellería de Cultura coa plataforma Amazon
Prime Video en relación ao visionado desta serie?
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. Ten comprometido con esta plataforma algún outro proxecto?

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

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

Asinado dixitalmente por:

Daniel Castro García na data 19/01/2022 13:24:03

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 19/01/2022 13:24:07
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Mercedes Queixas Zas na data 19/01/2022 13:24:14
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Juan Carlos Francisco Rivera, deputada e
deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 3ª.
A Organización Mundial da Saúde declarou o 11 de marzo a pandemia mundial
provocada pola covid-19 o que supuxo que o 14 de marzo o presidente do
Goberno, Pedro Sánchez, decretase o estado de alarma adoptando medidas
inmediatas para frear a propagación do virus, o que supuxo a paralización ata o
mes de xuño de practicamente toda a actividade económica e a partir dese
momento con aperturas intermitentes para determinadas actividades en función
da incidencia da pandemia, engadindo, polo tanto, á crise sanitaria unha crise
económica e social sen precedentes.
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As medidas de confinamento, a paralización da actividade produtiva, as
restricións á mobilidade e o distanciamento social obrigaron aos gobernos a
adoptar unha serie de medidas para protexer a saúde das persoas, conter a
progresión da enfermidade e reforzar o sistema de saúde pública e, ao mesmo
tempo, poñer en funcionamento un plan de choque de medidas económicas e de
atención ás persoas máis vulnerables.
O Goberno de España estableceu inicialmente un potente plan económico
estimado nuns 200.000 millóns de euros para protexer ás empresas, protexer ás
persoas traballadoras autónomas, que por primeira vez ante unha crise teñen
cobertura do Goberno de España ante a paralización da súa actividade ou pola
diminución dos seus ingresos; e protexer aos traballadores e traballadoras, a
través dos ERTE, evitando a destrución masiva de empregos, implantando o
teletraballo, establecendo o permiso retribuído recuperable, a mellora da
protección dos fixos descontinuos e das persoas traballadoras con contrato
temporal, así como a implementación de medidas para as empregadas do fogar.
Ao mesmo tempo, o Goberno de España tamén estableceu unha serie de medidas
para protexer ás persoas máis vulnerables, mediante a aprobación, entre outras
medidas, do Ingreso mínimo vital ou o incremento do salario mínimo
interprofesional.
O apoio económico do Goberno de Pedro Sánchez a Galicia para paliar os
efectos da pandemia tradúcese nunha serie de achegas económicas transferidas á
Xunta de Galicia, unha primeira de 735 millóns de euros en 2021 Fondo Covid-
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19 para atender os efectos da pandemia na educación, na sanidade e para
compensar a mingua de ingresos das arcas autonómicas; 272 millóns de euros de
Fondos FEDER que o Estado negociou ante a UE para que se puidesen destinar a
gastos sanitarios extraordinarios; 353 millóns de euros de fondos REACT-UE
correspondentes a 2021; 17 millóns de euros do Fondo Social Extraordinario para
minimizar o impacto social da pandemia; 828 millóns de euros do Fondo
extraordinario aprobado en xullo de 2021 no Consello de Política Fiscal e
Financeira ou os 234,5 millóns de euros para conceder axudas directas a
autónomos e empresas afectados pola crise derivada da covid-19.
Recursos que forman parte dun paquete de axudas europeo máis amplo, que
deberan destinarse a reforzar a educación, a sanidade e os servizos sociais, así
como para apoiar ás Pemes e os autónomos.
Durante estes 21 meses varias actividades foron as máis prexudicadas por
afectarlles directamente as necesarias medidas aplicadas para poder evitar a
propagación do virus: comercio, turismo, hostalería, ocio, cultura, afectando
fundamentalmente a persoas traballadoras autónomas, Pemes e micropemes coa
consecuente rebaixa na facturación de moitas destas empresas ou o peche
dalgunhas.
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Ante esta situación, inicialmente o Goberno do Estado despregou diferentes
paquetes de medidas proporcionándolles liquidez a través de créditos con aval
público, moratorias nas súas principais débedas fiscais, de devolución de créditos
e de pagamento de cotizacións ou accións para reducir os seus custos fixos e
variables, mediante axudas directas para o pagamento de salarios e as cotizacións
sociais dos seus traballadores; diversas medidas de alivio no pagamento dos
alugueiros; proporcionoulles ingresos mediante unha prestación extraordinaria
para as persoas traballadoras autónomas e transferencias de recursos ás CC.AA
para que puidesen proporcionar axudas directas ás empresas máis afectadas polas
decisións sanitarias tomadas no seu ámbito territorial.
Xa que logo, ante a realidade e a necesidade de que estas empresas e
traballadores e traballadoras autónomas recibisen axudas directa, o 13 de marzo
deste ano o Goberno de Pedro Sánchez publicou no Boletín Oficial do Estado o
RDL 5/2021 de medidas extraordinarias de apoio á solvencia empresarial en
resposta á pandemia da covid-19, que prevé unha liña de axudas directas e
finalistas, na que os beneficiarios son as persoas traballadoras autónomas e
empresas cunha caída do volume de operacións mínimo dun 30 % en 2020
respecto de 2019 e que a súa actividade estivese incluída nalgún dos códigos de
clasificación nacional de actividades económicas (CNAE) previstos no Anexo I
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do RDL, podendo destinarse a satisfacer débeda e os pagos a provedores,
acredores financeiros e non financeiros e costes fixos, sempre e cando se
houbesen devindicado entre o 1 de marzo e o 31 de maio de 2021 e se orixinasen
por contratos anteriores ao 13 de marzo de 2021, asumindo as CC.AA a
tramitación e a xestión destes fondos.
O Real decreto-Lei prevé que se efectúen as correspondentes transferencias a
cada ente territorial con cargo a dous créditos extraordinarios, un de 5.000 M€
con destino ás CC.AA, excluídas Baleares e Canarias, e as Cidades de Ceuta e
Melilla; e o segundo, dotado con 2.000 millóns de euros, para os dous
arquipélagos, que tiveron un maior impacto económico debido á pandemia, pola
súa maior dependencia do sector turístico.
Posteriormente, o Estado a través do RDL 6/2021 modificou o RDL anterior
habilitando ás CC.AA para que puidesen conceder axudas a outras persoas
traballadoras autónomas, profesionais e empresas particularmente afectadas no
seu ámbito territorial.
E na Orden HAC/283/2021, do 25 de marzo de 2021 concrétanse os aspectos
necesarios para a distribución definitiva dos 5.000 M€ entre as comunidades
autónomas e as cidades de Ceuta e Melilla, dos recursos da Liña COVID de
axudas directas a autónomos e empresas prevista no Título I do Real decreto-lei
5/2021 que a partires dos indicadores e os cálculos establecidos para o reparto do
fondo, a Galicia correspondéronlle 234.470.880 € para axudas directas a Pemes e
a autónomos, Fondo que foi transferido polo Goberno do Estado á Xunta de
Galicia na súa totalidade.
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Con esta base legal, a Xunta de Galicia publicou a Orde do 9 de xuño de 2021
pola que se establecen as bases reguladoras do III Plan de rescate das persoas
traballadoras autónomas, profesionais e empresas particularmente afectadas pola
crise da covid-19 mediante axudas directas para o apoio á solvencia e redución
do endebedamento do sector privado co prazo de presentación dun mes dende o
14 de xuño ata o 14 de xullo.
A dita orde foi modificada pola Orde do 12 de xullo e publicada no DOG o 13 de
xullo, pola que se amplían as actividades incluídas no Anexo I do RDL e
amplíase tamén o prazo de presentación de solicitudes ata o 30 de setembro de
2021
Carecendo de datos de resolución e concesión das achegas do III Plan, pero
entendendo que o resultado foi moi cativo, a Xunta de Galicia publicou o 28 de
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outubro unha nova Orde pola que establece as bases reguladoras do IV Plan de
rescate das persoas traballadoras autónomas, profesionais e empresas
particularmente afectadas pola crise da covid-19, cun orzamento de 134.470.880
€, é dicir, máis do 57 % do total do fondo recibido, cun prazo de presentación de
solicitudes ata o 29 de novembro de 2021.
A finais do exercicio 2021, a Unión de profesionais e traballadores autónomos
(UPTA) alertaba de que as comunidades autónomas terían que devolver unha boa
parte destes fondos que non foron executados, sendo no caso de Galicia a
cantidade de case 140 millóns de euros, é dicir, o 60 % do fondo achegado.
Ante a evidente falla de execución dos fondos por parte dalgunhas comunidades
autónomas, entre as que se encontra Galicia, cun 57 % do fondo sen executar, e
co gallo de que non se perdan os fondos e que cheguen aos beneficiarios aos que
van destinados, o Estado publicou un novo RDL 27/2021 prorrogando a entrega
dos fondos non executados antes do 30 de xuño de 2022.
Por iso, a deputada e o deputado que asinan, formulan as seguintes preguntas:
1ª) Ten establecido o Goberno galego algunha mesa de negociación na que estean
representadas as persoas traballadoras autónomas, os sindicatos, profesionais e
empresas afectadas pola covid-19 para arbitrar as medidas que sexan necesarias
para acadar que a totalidade dos fondos de achega estatal do IV Plan de rescate se
executen na súa totalidade?
2ª) Cal foi a totalidade dos fondos recibidos pola Xunta de Galicia do Estado para
atender ás persoas traballadoras autónomas, pemes e micropemes afectadas polas
medidas adoitadas para evitar a propagación do virus da covid-19?
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3ª) Cales foron os fondos propios achegados pola Xunta de Galicia para atender
ás persoas traballadoras autónomas, pemes e micropemes afectadas polas
medidas adoitadas para evitar a propagación do virus da covid-19?
4ª) Que accións ten impulsado o Goberno galego para executar os fondos
achegados polo Estado durante o ano 2021 dirixidos ás persoas traballadoras
autónomas, pemes e micropemes afectadas polas medidas adoitadas para evitar a
propagación do virus da covid-19?
5ª) Cal foi a execución total dos fondos recibidos pola Xunta de Galicia do
Estado nos exercicios 2020 e 2021 para as persoas traballadoras autónomas,
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pemes e micropemes afectadas polas medidas adoitadas para evitar a propagación
do virus da covid-19?
Pazo do Parlamento, 19 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 19/01/2022 13:27:26
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Juan Carlos Francisco Rivera na data 19/01/2022 13:27:42
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Juan Carlos Francisco Rivera e Leticia
Gallego Sanromán, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento
da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral
na Comisión 6ª.
A Organización Mundial da Saúde declarou o 11 de marzo a pandemia mundial
provocada pola covid-19 o que supuxo que o 14 de marzo o presidente do
Goberno, Pedro Sánchez, decretase o estado de alarma adoptando medidas
inmediatas para frear a propagación do virus, o que supuxo a paralización ata o
mes de xuño de practicamente toda a actividade económica e a partir dese
momento con aperturas intermitentes para determinadas actividades en función
da incidencia da pandemia, engadindo, polo tanto, á crise sanitaria unha crise
económica e social sen precedentes.
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As medidas de confinamento, a paralización da actividade produtiva, as
restricións á mobilidade e o distanciamento social obrigaron aos gobernos a
adoptar unha serie de medidas para protexer a saúde das persoas, conter a
progresión da enfermidade e reforzar o sistema de saúde pública e, ao mesmo
tempo, poñer en funcionamento un plan de choque de medidas económicas e de
atención ás persoas máis vulnerables.
O Goberno de España estableceu inicialmente un potente plan económico
estimado nuns 200.000 millóns de euros para protexer ás empresas, protexer ás
persoas traballadoras autónomas, que por primeira vez ante unha crise teñen
cobertura do Goberno de España ante a paralización da súa actividade ou pola
diminución dos seus ingresos; e protexer aos traballadores e traballadoras, a
través dos ERTE, evitando a destrución masiva de empregos, implantando o
teletraballo, establecendo o permiso retribuído recuperable, a mellora da
protección dos fixos descontinuos e das persoas traballadoras con contrato
temporal, así como a implementación de medidas para as empregadas do fogar.
Ao mesmo tempo, o Goberno de España tamén estableceu unha serie de medidas
para protexer ás persoas máis vulnerables, mediante a aprobación, entre outras
medidas, do Ingreso mínimo vital ou o incremento do salario mínimo
interprofesional.
O apoio económico do Goberno de Pedro Sánchez a Galicia para paliar os
efectos da pandemia tradúcese nunha serie de achegas económicas transferidas á
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Xunta de Galicia, unha primeira de 735 millóns de euros en 2021 Fondo Covid19 para atender os efectos da pandemia na educación, na sanidade e para
compensar a mingua de ingresos das arcas autonómicas; 272 millóns de euros de
Fondos FEDER que o Estado negociou ante a UE para que se puidesen destinar a
gastos sanitarios extraordinarios; 353 millóns de euros de fondos REACT-UE
correspondentes a 2021; 17 millóns de euros do Fondo Social Extraordinario para
minimizar o impacto social da pandemia; 828 millóns de euros do Fondo
extraordinario aprobado en Xullo de 2021 no Consello de Política Fiscal e
Financeira ou os 234,5 millóns de euros para conceder axudas directas a
autónomos e empresas afectados pola crise derivada da covid-19.
Recursos que forman parte dun paquete de axudas europeo máis amplo, que
deberan destinarse a reforzar a educación, a sanidade e os servizos sociais, así
como para apoiar ás Pemes e os autónomos.
Durante estes 21 meses varias actividades foron as máis prexudicadas por
afectarlles directamente as necesarias medidas aplicadas para poder evitar a
propagación do virus: comercio, turismo, hostalería, ocio, cultura, afectando
fundamentalmente a persoas traballadoras autónomas, Pemes e micropemes coa
consecuente rebaixa na facturación de moitas destas empresas ou o peche
dalgunhas.
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Ante esta situación, inicialmente o Goberno do Estado despregou diferentes
paquetes de medidas proporcionándolles liquidez a través de créditos con aval
público, moratorias nas súas principais débedas fiscais, de devolución de créditos
e de pagamento de cotizacións ou accións para reducir os seus custos fixos e
variables, mediante axudas directas para o pagamento de salarios e as cotizacións
sociais dos seus traballadores; diversas medidas de alivio no pagamento dos
alugueiros; proporcionoulles ingresos mediante unha prestación extraordinaria
para as persoas traballadoras autónomas e transferencias de recursos ás CC.AA
para que puidesen proporcionar axudas directas ás empresas máis afectadas polas
decisións sanitarias tomadas no seu ámbito territorial.
Xa que logo, ante a realidade e a necesidade de que estas empresas e
traballadores e traballadoras autónomas recibisen axudas directa, o 13 de marzo
deste ano o Goberno de Pedro Sánchez publicou no Boletín Oficial do Estado o
RDL 5/2021 de medidas extraordinarias de apoio á solvencia empresarial en
resposta á pandemia da covid-19, que prevé unha liña de axudas directas e
finalistas, na que os beneficiarios son as persoas traballadoras autónomas e
empresas cunha caída do volume de operacións mínimo dun 30 % en 2020
respecto de 2019 e que a súa actividade estivese incluída nalgún dos códigos de
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clasificación nacional de actividades económicas (CNAE) previstos no Anexo I
do RDL, podendo destinarse a satisfacer débeda e os pagos a provedores,
acredores financeiros e non financeiros e costes fixos, sempre e cando se
houbesen devindicado entre o 1 de marzo e o 31 de maio de 2021 e se orixinasen
por contratos anteriores ao 13 de marzo de 2021, asumindo as CC.AA a
tramitación e a xestión destes fondos.
O Real decreto-Lei prevé que se efectúen as correspondentes transferencias a
cada ente territorial con cargo a dous créditos extraordinarios, un de 5.000 M€
con destino ás CC.AA, excluídas Baleares e Canarias, e as Cidades de Ceuta e
Melilla; e o segundo, dotado con 2.000 millóns de euros, para os dous
arquipélagos, que tiveron un maior impacto económico debido á pandemia, pola
súa maior dependencia do sector turístico.
Posteriormente, o Estado a través do RDL 6/2021 modificou o RDL anterior
habilitando ás CC.AA para que puidesen conceder axudas a outras persoas
traballadoras autónomas, profesionais e empresas particularmente afectadas no
seu ámbito territorial.
E na Orden HAC/283/2021, do 25 de marzo de 2021 concrétanse os aspectos
necesarios para a distribución definitiva dos 5.000 M€ entre as comunidades
autónomas e as cidades de Ceuta e Melilla, dos recursos da Liña COVID de
axudas directas a autónomos e empresas prevista no Título I do Real decreto-lei
5/2021 que a partires dos indicadores e os cálculos establecidos para o reparto do
fondo, a Galicia correspondéronlle 234.470.880 € para axudas directas a Pemes e
a autónomos, Fondo que foi transferido polo Goberno do Estado á Xunta de
Galicia na súa totalidade.
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Con esta base legal, a Xunta de Galicia publicou a Orde do 9 de xuño de 2021
pola que se establecen as bases reguladoras do III Plan de rescate das persoas
traballadoras autónomas, profesionais e empresas particularmente afectadas pola
crise da covid-19 mediante axudas directas para o apoio á solvencia e redución
do endebedamento do sector privado co prazo de presentación dun mes dende o
14 de xuño ata o 14 de xullo.
A dita orde foi modificada pola Orde do 12 de xullo e publicada no DOG o 13 de
xullo, pola que se amplían as actividades incluídas no Anexo I do RDL e
amplíase tamén o prazo de presentación de solicitudes ata o 30 de setembro de
2021
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Carecendo de datos de resolución e concesión das achegas do III Plan, pero
entendendo que o resultado foi moi cativo, a Xunta de Galicia publicou o 28 de
outubro unha nova Orde pola que establece as bases reguladoras do IV Plan de
rescate das persoas traballadoras autónomas, profesionais e empresas
particularmente afectadas pola crise da covid-19, cun orzamento de 134.470.880
€, é dicir, máis do 57 % do total do fondo recibido, cun prazo de presentación de
solicitudes ata o 29 de novembro de 2021.
A finais do exercicio 2021, a Unión de profesionais e traballadores autónomos
(UPTA) alertaba de que as comunidades autónomas terían que devolver unha boa
parte destes fondos que non foron executados, sendo no caso de Galicia a
cantidade de case 140 millóns de euros, é dicir, o 60 % do fondo achegado.
Ante a evidente falla de execución dos fondos por parte dalgunhas comunidades
autónomas, entre as que se encontra Galicia, cun 57 % do fondo sen executar, e
co gallo de que non se perdan os fondos e que cheguen aos beneficiarios aos que
van destinados, o Estado publicou un novo RDL 27/2021 prorrogando a entrega
dos fondos non executados antes do 30 de xuño de 2022.
Por iso, as deputadas e o deputado que asinan, formulan as seguintes preguntas:
1ª) Ten establecido o Goberno galego algunha mesa de negociación na que estean
representadas as persoas traballadoras autónomas, os sindicatos, profesionais e
empresas afectadas pola covid-19 para arbitrar as medidas que sexan necesarias
para acadar que a totalidade dos fondos de achega estatal do IV Plan de rescate se
executen na súa totalidade?
2ª) Cal foi a totalidade dos fondos recibidos pola Xunta de Galicia do Estado para
atender ás persoas traballadoras autónomas, pemes e micropemes afectadas polas
medidas adoitadas para evitar a propagación do virus da covid-19?
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3ª) Cales foron os fondos propios achegados pola Xunta de Galicia para atender
ás persoas traballadoras autónomas, pemes e micropemes afectadas polas
medidas adoitadas para evitar a propagación do virus da covid-19?
4ª) Que accións ten impulsado o Goberno galego para executar os fondos
achegados polo Estado durante o ano 2021 dirixidos ás persoas traballadoras
autónomas, pemes e micropemes afectadas polas medidas adoitadas para evitar a
propagación do virus da covid-19?
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5ª) Cal foi a execución total dos fondos recibidos pola Xunta de Galicia do
Estado nos exercicios 2020 e 2021 para as persoas traballadoras autónomas,
pemes e micropemes afectadas polas medidas adoitadas para evitar a propagación
do virus da covid-19?
Pazo do Parlamento, 19 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 19/01/2022 13:27:59
Juan Carlos Francisco Rivera na data 19/01/2022 13:28:12
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Maria González Albert e
Carmen Aira Díaz, deputados e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presentan a seguinte Pregunta para reposta oral na Comisión 7ª.

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

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
7ª:
-Como explica o goberno galego que se teña chegado á situación actual na
comarca da Limia, cales foron os erros?
-Que leva feito o goberno galego para remediar esta situación?

CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
REXISTRO-1P7Uxzc3j-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

-Ten deseñado algún plan especial para A Limia?
-Hai algunha comarca máis que estea na mesma situación?
-Que opina da ameaza de declaración de zonas vulnerables no noso territorio?
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-Cales foron as razóns polas que non se tomaron a serio as advertencias da
Comisión europea?
-Cre o goberno galego que é serio agardar polos fondos Next Generation para
darlle solución ó problema dos puríns e galiñazas coa instalacións de complexas Plantas
de tratamento cando hai tantos milleiros de hectáreas en abandono agardando por
fertilizantes para seren postas en cultivo?
-Que teñen pensado para o plan de Regadío na Limia ?

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

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

Xosé Luis Rivas Cruz na data 19/01/2022 13:17:43

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 19/01/2022 13:17:55
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María González Albert na data 19/01/2022 13:18:05
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María del Carmen Aira Díaz na data 19/01/2022 13:18:29
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Daniel Castro García e Manuel Lourenzo Sobral,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre a demanda de información sobre as xestións
realizadas pola Xunta de Galiza para declarar BIC a Casa Cornide.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Na Comisión de Educación e Cultura celebrada o pasado 17 de novembro o
grupo parlamentario do BNG defendeu unha proposición non de lei instando a Xunta de
Galiza a axilizar o procedemento necesario para declarar BIC o histórico edificio
coruñés coñecido como Casa Cornide, que resultou aprobada por unanimidade.
Esta demanda viña precedida da significación incuestionábel da Casa Cornide
como un senlleiro edificio, cualificado como tal no informe histórico e artístico do
inmoble encargado polo concello da Coruña aos profesores Emilio Grandío e Alfredo
Vigo, e entregado á Xunta de Galiza.
Porén, a intrahistoria do edificio achega luces e sombras. Fronte ás luces que
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representan a doazón pola ilustre familia Cornide ao Concello da Coruña no século
XIX, durante a ditadura, a Administración local sacouna a unha poxa pública,
previamente amañada por actores políticos, para ser agasallada a Carmen Polo, dona do
ditador Franco.
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É así como a coruñesa Casa Cornide se converte nun novo fío co que tecer a
historia do espolio que sostivo a ditadura franquista nunha rede da ignominia que,
mediante manobras ilícitas e usurpadoras, derivaron propiedades públicas ás mans
privadas da familia do ditador e da súa familia.
O tempo deitou razóns sobre este procedemento fraudulento recentemente para
o Pazo de Meirás. Un exemplo que convida a continuarmos a traballar no camiño da
recuperación para o ben común o que sempre lle pertenceu e non debeu deixar de ser.
Con todo, enfrontámonos aínda agora a uns procedementos espúreos aos que as
descendentes de Franco están ben afeitas, pois pretenden continuar a exercitalas.
Coincidindo co inicio da celebración do xuízo polo pazo de Meirás e mais co
proceso de estudo para a declaración da Casa Cornide como BIC por parte do Concello
da Coruña, a familia Franco respondeu cunha nova provocación poñendo a Casa
Cornide en venda, o que, para alén de requirir unha resposta contundente en forma de
repulsa, tamén obrigaba a activarmos con celeridade todos os resortes necesarios para
recuperar para o ben público este patrimonio espoliado ao pobo galego con actitudes
fraudulentas.
Insistiamos na C4 de novembro na importancia de activar, con carácter urxente,
as medidas de protección necesarias para que un dos edificios máis singulares da cidade
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conte coa maior protección legal iniciando o procedemento de declaración de BIC.
Perante a ausencia de resposta por parte da Xunta de Galiza, insistimos na
Comisión de Educación e Cultura celebrada o pasado 29 de xaneiro, entendendo que, á
vista dos feitos, o tempo non corre en balde, máis ben apremia en contra da protección
deste ben inmóbel.
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Neste tempo, mentres o pobo da Coruña seguiu activo a través da Marcha Cívica
reclamando a devolución deste patrimonio roubado e mentres se celebrou xa o xuízo
dos 9 da Casa Cornide o 4 de febreiro (derivado dunha denuncia por unha acción
pacífica que reivindicaba a devolución da Casa Cornide ao pobo coruñés), a Casa
Cornide segue á venda nunha inmobiliaria e ademais a familia segue a facer ostentación
da súa impunidade dando a ver un proceso de mudanza sen ningún control que garanta a
protección de patrimonio colectivo, o que merece a respulsa social e institucional á vista
dos antecedentes de intento de baleirado de bens do Pazo de Meirás tras a sentenza que
o declarou propiedade do Estado.
Lembremos que ata hai só 2 ANOS na Casa Cornide estaban depositadas as
estatuas de Isaac e Abraham do Mestre Mateo, o que avala a necesidade de que a
declaración BIC sexa urxente e inclúa tamén o contido do edificio, substancialmente
descoñecido por carecermos dun inventario de bens patrimoniais que frease o seu
espolio.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Que xestións leva desenvolvido a Xunta de Galiza para axilizar o
procedemento necesario que declare BIC o histórico edificio coruñés coñecido como
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Casa Cornide, en cumprimento do acordo unánime conseguido na Comisión de
Educación e Cultura celebrada o 17 de novembro de 2020?
. Como xustifica o goberno o incumprimento do acordo parlamentario?
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.Ten contemplado actuar de oficio conforme regula a Lei 5/2016 do patrimonio
cultural?
. Como valora que a familia do ditador Franco estea baleirando o interior da casa
Cornide segundo recollen con probas gráficas diferentes testemuñas veciñas?
. Prevé o goberno elaborar de urxencia un inventario dos bens artísticos
existentes na Casa Cornide susceptíbeis de catalogación BIC?
. Que investigación ten levado a cabo o goberno galego para confirmar se
diversos bens ligados á Casa Cornide están dispoñíbeis desde hai un tempo no mercado
de antigüidades?
. Que actuación contempla a este respecto?

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Manuel Lourenzo Sobral, Daniel Castro García e Mercedes Queixas Zas,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre a ampliación do IES de Soutomaior para atender
as necesidades educativas da veciñanza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O concello de Soutomaior padece dende hai anos as consecuencias do abandono
da súa educación pública por parte da Xunta de Galiza.
Despois de máis dunha década na que a veciñanza de Soutomaior demandaba a
construción dun novo instituto, a Xunta de Galiza mantivo este concello sen oferta de
bacharelato no ensino público. Ao tempo que isto acontecía, as veciñas e veciños de
Soutomaior observaban como outros concello do país si contaban con este tipo de oferta
educativa, mesmo en centros de nova creación e en concellos con menos demanda.
Foi a presión social e política a que obrigou a Xunta, en agosto do ano 2015 a
presentar un proxecto para a construción do IES de Soutomaior. Este proxecto ofertaba
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tan só 12 unidades de secundaria e capacidade para pouco mais de 300 alumnos. Este
anuncio fixo que saltaran todas as alarmas na comunidade educativa, xa que demostraba
a intención da Xunta de tan só trasladar o alumnado da ESO do antigo CPI Manuel
Padín Truiteiro ao novo IES de Soutomaior, pero imposibilitaba a oferta educativa de
bacharelatos ou ciclos cun proxecto destas características.
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Ante a situación xerada e as denuncias do BNG, tanto no pleno municipal tanto
na prensa como no propio parlamento galego... a Xunta veuse na obriga de modificar o
proxecto inicial por cativo e insuficiente. Mais a pesar de que dende o BNG adiantamos
que modificando ese proxecto sen ampliar espazos traería problemas, a Xunta fixo caso
omiso a estas demandas tanto do BNG como da comunidade educativa, e o proxecto
pasou de 12 a 16 unidades sen ampliar a superficie construída. O resultado está a vista,
un IES con espazos diminutos que non cumpre coas necesidades do concello.
Esta realidade que foi denunciada, xa non polo BNG senón polo propio consello
escolar do IES de Soutomaior fíxose co paso dos meses tan evidente que tan só dous
anos despois de inaugurarse, o instituto ficou incapaz de asumir con normalidade a
demanda educativa de Soutomaior, obrigando a deixar xente sen praza ou a reestruturar
espazos académicos coa masificación das aulas que iso implica.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral na Comisión 4ª:
Vai a Xunta de Galiza iniciar a Fase II do IES de Soutomaior, permitindo
ademais da construción de instalacións deportivas, a adecuación dos espazos ás
necesidades do centro, mediante a construción de máis aulas, espazos cubertos no patio
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ou salón de actos?

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 19/01/2022 13:46:04

Mercedes Queixas Zas na data 19/01/2022 13:46:09
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, en demanda da declaración como BIC do Monumento
aos Mártires de Carral.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Monumento aos Mártires de Carral, para alén de facer parte da identidade
desta pequena localidade coruñesa, representa unha páxina viva da historia colectiva
galega na súa procura da democracia e dunha maior autoorganización política como
pobo.
As orixes deste simbólico monumento sobre o que se ergue a dignidade
colectiva temos que o procurar no levantamento liberal progresista encabezado polo
coronel Miguel Solís que se proclamou en Lugo o 2 de abril contra o goberno Narváez,
causante e promotor dun recorte de dereitos e liberdades e dunha centralización
administrativa que provocou a revolta militar que contou con importante apoio social.
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Con Narváez, como presidente do Consello de Ministros, proclámase unha nova
Constitución en 1845 que substitúe a de 1837, máis progresista; redúcese a participación
electoral; recórtase a liberdade de expresión e imprenta e prodúcese unha
reorganización dos municipios e deputacións provinciais, poñendo fin á democracia
municipal.
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As tropas sublevadas contra o réxime foron derrotadas na batalla de Cacheiras,
nas proximidades de Santiago de Compostela, o 23 de abril de 1846.
Un suceso que deixou pegada imborrábel na memoria do país, o que fixo que
dez anos despois estes militares fosen homenaxeados e condecorados, aprobándose a
realización dun monumento na súa memoria en Santiago de Compostela, aínda que non
chegou a realizarse.
En 1904 a Liga Galega da Coruña, grupo político rexionalista e liberal,
vinculado ao polo intelectual rexionalista coñecido como “A Cova Céltica”, levantaría o
seu propio monumento en memoria dos que denominou “Mártires da Liberdade” en
Carral, na localidade onde foran fusilados despois dun xuízo rápido.
Os rexionalistas viron nos feitos de 1846 un referente simbólico da historia de
Galiza e nos mártires de 1846 un símbolo do inicio do galeguismo que se asentaría en
clave política no primeiro cuarto do século XX.
O monumento aos Mártires de Carral ten forma de cruz con saíntes contrafortes
na súa base, resalta o almofadillado, loce o escudo de Galiza, fíxose con sillares de
granito traído da aldea de Illó en Barro (Pontevedra) e foi deseñado polo arquitecto D.
Juán Álvarez Mendoza. Posteriormente rodeouse cun valado de ferro fundido, obra dos
Irmáns Seoane de Vilaboa.
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No mes de maio de 1917, ábrese outra subscrición popular para erguer un
mausoleo en honor dos mártires do levantamento de 1846 e colocar unha lápida cos
nomes dos fusilados no monumento erguido pola Liga Gallega en 1904.
Este acontecemento histórico deixou unha profunda pegada na literatura galega
decimonónica e ao longo do século XX.
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Asemade, segue a ser un lugar de recoñecemento anual por parte do pobo e de
colectivos culturais, así como un punto de encontro en irmandade para as comunidades
educativas de Carral e Cacheiras.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Valora o goberno a relevancia histórica do Monumento aos Mártires de Carral?
. Prevé algunha iniciativa de recoñecemento e posta en valor deste monumento
máis de 100 anos despois da súa inauguración por subscrición popular?
. Coñece o goberno as diferentes iniciativas de carácter social e popular que
anualmente manteñen viva a memoria e legado de dignidade que reivindica este
monumento?
. Comprométese o goberno a iniciar o expediente conducente a incoar como BIC
o Monumento aos Mártires de Carral?
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Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Daniel Castro García
Manuel Lourenzo Sobral
Deputada e deputados do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 19/01/2022 13:48:30
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre a información que ofrece o visor de
aproveitamentos forestais a respecto do patrimonio arqueolóxico para garantir a súa
seguridade e protección.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A altura de 2018 a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural tiña rexistrado
arredor de 20.000 entidades arqueolóxicas en Galiza (xacementos, achados,
referencias...), froito fundamentalmente de traballos de prospección arqueolóxica
levados a cabo na década dos oitenta e noventa do século pasado, momento no cal a
tecnoloxía de posicionamento xeográfico e a cartografía dispoñíbel non permitían situar
as entidades que se localizaban de forma precisa. Isto provocaba problemas á hora de
garantir a súa protección e inseguridade xurídica aos particulares, xa que non era
infrecuente que a situación do ben arqueolóxico se atopase fóra do ámbito delimitado no
instrumento de planeamento correspondente cando existía tal figura.
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A Disposición final décimo segunda da Lei 5/2017, de 19 de outubro, de
fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galiza, incorpora modificacións
na Lei 5/2016, de 4 de maio, do patrimonio cultural de Galiza, concretamente engádelle
unha nova disposición adicional, a décimo terceira, relativa á información xeolocalizada
dos xacementos arqueolóxicos, no que se establece que <<os distintos departamentos
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da Administración xeral da CCAA colaborarán coa dirección xeral competente en
materia de protección do patrimonio cultural para que, no prazo dun ano, se publique a
ferramenta xeográfica corporativa que incorpore a información xeolocalizada dos
xacementos

arqueolóxicos

identificados

ata

o

momento,

que

permita

ás

Administracións Públicas e ós operadores económicos unha planificación respectuosa
co patrimonio cultural de Galicia>>.
No mesmo senso, a Lei 5/2017 tamén modifica a Lei 7/2012, de 28 de xuño, de
montes de Galiza, incorporándolle a Disposición adicional sétima, relativa á
xeolocalización do espazos suxeitos a algún réxime de protección e dos ámbitos de
protección do dominio público, no que se establece que <<os distintos departamentos
da Administración xeral da CCAA colaborarán para que se publique no portal de
cortas privadas da consellería competente en materia de montes a información
xeolocalizada debidamente actualizada que permita coñecer cando os montes ou
terreos forestais forman parte de espazos suxeitos a algún réxime de protección do
dominio público, de forma que permita aos operadores económicos unha planificación
da xestión forestal respectuosa con ditos espazos>>.
Segundo o Instituto Galego de Estatística, no ano 2018 o 65% do territorio
galego era forestal, e segundo algunhas estimacións máis de 11.500 xacementos
arqueolóxicos atópanse en superficies forestais.
A isto é preciso sumarlle as previsións recollidas na Revisión do Plan Forestal
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de Galiza que prevé un incremento medio da superficie forestal arborada grazas á
repoboación da superficie forestal desarborada de 125.00 hectáreas; ademais,
transformaranse 55.000 hectáreas de masas mixtas en masas puras no horizonte de 20
anos.
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A estas cifras hailles que engadir as tarefas silvícolas que se efectúan en
superficies xa arboradas, o cal amosa uns parámetros e magnitudes de gran calado que
poden xerar o maior impacto sobre o patrimonio arqueolóxico da historia, e algúns dos
cales están saltando cun chorreo continuo nos medios de comunicación con constantes
desfeitas aos xacementos arqueolóxicos como consecuencia de aproveitamentos
forestais, plantacións, corta lumes, etc.
A actividade forestal de produción de madeira (eucaliptos e piñeiros,
esencialmente) é, xunto coa minería, unha das actividades máis agresoras co medio. Ben
é certo que estes impactos deberán ser identificados e minimizados grazas á introdución
de medidas protectoras e correctoras, para o cal é indispensable que os xacementos
arqueolóxicos estean ben situados.
Doutra banda, entre os anos 2018 e 2019, leváronse a cabo traballos de
xeolocalización de xacementos arqueolóxicos galegos coordinados pola Dirección Xeral
de Patrimonio Cultural, da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, cun
importante esforzo económico que ascendeu a máis de un millón de euros.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
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. Están rematados todos os traballos contemplados na licitación do contrato de
<<Xeolocalización e delimitación dos xacementos arqueolóxicos que se coñecen na
CCAA de Galiza (25 lotes)>>? Comprobáronse os traballos de cara á correcta
xeolocalización da totalidade dos xacementos, ou hai erros evidentes?
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. A información obtida nos traballos de Prospección arqueolóxica para
xeolocalizar e delimitar os xacementos arqueolóxico que se coñecen na Comunidade
Autónoma de Galiza están incorporados ao visor de aproveitamentos forestais
(http://mapas.xunta.gal/visores/aproveitamentos/)? Pode garantir a Dirección Xeral de
Patrimonio Cultural que a información aí existente sobre a localización dos xacementos
é absolutamente fiable e está completa?
. No proxecto de intervención arqueolóxica sinálase que <<durante os traballos
de campo deberá recollerse, ademais, información sobre aqueles bens que, polo seu
estado de conservación actual (estruturas á vista, perigo de destrución por erosión, etc.),
se considere que cumpriría realizar unha intervención arqueolóxica de documentación
e/ou tapado. Seleccionaranse unicamente aqueles con maior risco e interese>>; cantos
bens foron documentados e notificados que polo seu estado de conservación necesitan
unha intervención de documentación e/ou tapado? Asemade, cales son as medidas
adoptadas pola consellería en materia de patrimonio cultural para satisfacer estas
necesidades?
. De acordo coa Directiva europea Inspire, coa Lei 14/2010, de 5 de xuño, sobre
as infraestruturas e servizos de información xeográfica en España, ou no contemplado
nos artigos 21 a 23 da Lei 1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, que
sinala como modalidade preferente da difusión da información pública en formatos
abertos que permitan á cidadanía a reutilización dos datos públicos, que previsión existe
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para que a localización e documentación básica sobre os bens arqueolóxicos
xeolocalizados sexa accesible en formatos interoperables de acordo con estándares
europeos?

4

102539

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

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 19/01/2022 13:52:42

Daniel Castro García na data 19/01/2022 13:52:47

CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
REXISTRO-UHc6Lx2En-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Mercedes Queixas Zas na data 19/01/2022 13:52:56

5

102540

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, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre as medidas e recursos a disposición do Servizo de
Vixilancia e Inspección para o seguimento, control e supervisión das autorizacións de
intervencións sobre bens do patrimonio arqueolóxico relativas a aproveitamentos
forestais.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A actual estrutura orgánica das consellerías da Xunta de Galicia fixa como
órgano superior e de dirección a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural dependente da
Consellería de Cultura, Educación e Universidade. Á vez, a DX de Patrimonio Cultural
está estruturada en dúas subdireccións xerais, unha de Conservación e Restauración de
Bens Culturais, e outra de Protección do Patrimonio Cultural. Formando parte desta
última atópase o Servizo de Vixilancia e Inspección a cuxo servizo correspóndenlle as
seguintes funcións:
a) Vixilancia sobre os bens de calquera natureza integrantes do patrimonio
CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
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cultural de Galicia, para a súa protección e conservación.
b) Tramitación dos procedementos sancionadores por infraccións da normativa
vixente en materia de protección do patrimonio cultural, e realización de
informes encamiñados a determinar e avaliar os danos producidos nel, así como
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a proposta á Dirección Xeral do Patrimonio Cultural de adopción de medidas
cautelares.
c) Comprobación do cumprimento das normas, resolucións e ditames emanados
da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.
d) Control do rexistro das transaccións realizadas polas persoas ou entidades
dedicadas ao comercio de bens integrantes do patrimonio cultural e do
cumprimento dos requisitos para o exercicio desta actividade.
e) Elaboración do plan anual de inspección.
f) Coordinación cos servizos das xefaturas territoriais competentes en materia
de inspección dos bens integrantes do patrimonio cultural de Galicia, en
relación coa instrución dos expedientes sancionadores e as actuacións
correspondentes á investigación, comprobación e comunicación sobre os feitos
obxecto de reclamacións ou denuncias sobre presuntas afectacións a aquel
patrimonio.
g) Calquera outra función análoga que lle sexa encomendada.
Segundo se fan eco distintos colectivos e medios de comunicación, o patrimonio
arqueolóxico está sufrindo desfeitas constantes como consecuencia de distintos
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aproveitamentos forestais madeireiros.
No ano 2018 rexistráronse en Galiza 107.705 declaracións responsables e
solicitudes de autorizacións para aproveitamentos en montes ou terreos de xestión
privada para un volume total de 9.716.425 metros cúbicos de madeira. No ano 2019, o
número de declaración responsables e solicitudes de autorización descendeu ata 93.921
(un 12,80% menos que o ano anterior), mentres que o volume de aproveitamento
2
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madeireiro declarado descendeu ata os 9.442.623 metros cúbicos (un 2,82% menos que
no ano precedente).
No ano 2018, as solicitudes de autorización con algunha ou varias afectacións
foron un 20,35% do total. No ano 2019, a pesar de que o número total de declaración
responsables e de solicitudes de autorización caeu no conxunto do país, as solicitudes
con algunha ou varias afectacións supuxeron neste ano un 27,65% do total das
solicitudes de autorización presentadas.
No 2018 a maior incidencia das afectacións, cun 54,59%, correspóndese á
afección de zona de policía de augas, seguida de estradas cun 20,83%. O Patrimonio
Cultural (sen contar o Camiño de Santiago) foi a terceira causa con 3.032 solicitudes de
autorización afectadas, é dicir, un 13,83% do total das solicitudes de autorización con
algún tipo de afectación (un 2,82% do total das solicitudes de autorización presentadas).
No ano 2019, o Patrimonio cultural foi de novo a terceira circunstancia que
afectou a un maior número de solicitudes de autorización. Rexistráronse un total de
4.456 solicitudes de autorización afectadas, é dicir, un 1.424 máis que no ano
precedente. Se ben neste ano o total de solicitudes de autorización con algunha ou varias
afectacións aumentou con respecto ao ano 2018, as solicitudes de autorización
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afectadas por patrimonio foron as que máis aumentaron cun 46,97%.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Cales son as medidas e recursos, materiais e humanos, a disposición do Servizo
de Vixilancia e Inspección para o seguimento, control e supervisión das autorizacións
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de intervencións sobre bens do patrimonio arqueolóxico relativas a aproveitamentos
forestais? Cal é o número de inspeccións realizadas entre os anos 2018 e 2020 polo
citado servizo?
. Cal é o número de expedientes informativos e sancionadores abertos entre os
anos 2018 e 2020 relativos a agresións ao patrimonio arqueolóxico relacionados coa
actividade forestal?
. Cal é o número de expedientes sancionadores abertos pola DXPC en Galiza en
materia de infraccións do patrimonio cultural en cifras anuais desde o ano 2005 ata o
2020?
. O artigo 133.5 da Lei 5/2016, de 4 de maio, do patrimonio cultural de Galiza,
establece que os importes das multas impostas en concepto de sancións destinaranse á
investigación do patrimonio cultural de Galiza e a conservación, restauración e
valorización dos bens dos que sexa titular ou que xestione a CCAA. Cal é o importe
ingresado das multas impostas entre os anos 2018 e 2020, e cales son as actuacións de
conservación, restauración e valorización executadas, así como os xacementos
destinatarios de tales actuacións?
. Adoptouse algún tipo de medida específica no Plan anual de inspección 2018,
2019 ou 2020 para paliar o impacto dos aproveitamentos forestais no patrimonio
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arqueolóxico? Cales son os resultados xerais dos citados plans 2018-2020?

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
+
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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 Estado español ratificou en 2001 a Carta europea das linguas rexionais e
minorizadas, un tratado internacional promovido polo Consello de Europa.
En decembro de 2019 o Comité de Ministros do Consello de Europa emitía un
novo informe, o cuarto xa, en que advertía de forma reiterada sobre as graves
deficiencias na política lingüística educativa da Xunta de Galiza que estaban a
comprometer o progresivo avance da normalización do galego e, consecuentemente, o
articulado da Lei de normalización lingüística.
Naquel informe, o Comité de Ministros do Consello de Europa advertía máis
unha vez, baseándose nas estatísticas oficiais, da importante diminución do número de
galegofalantes e da progresiva quebra acentuada da transmisión do noso idioma propio e
oficial de pais a fillos, unha transmisión natural que xa non está garantida, o que afecta
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de forma significativa ao mantemento da proporción de alumnado con coñecemento do
galego cando se incorpora ao ensino, o que converte este espazo como única contorna
de aprendizaxe, nomeadamente nas áreas urbanas e periurbanas.
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Asemade, este informe do Consello de Europa afirmaba que a presenza do
galego era insuficiente no ensino, especialmente a nivel preescolar, para cuxa reversión
propuxo eliminar as limitacións á docencia en galego que actualmente regula o Decreto
79/2010 de plurilingüismo.
Recentemente o goberno do Estado fixo pública a súa resposta aos
requirimentos do Consello de Europa a través do “Informe sobre las recomendaciones
de acción inmediata formuladas por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en
su Resolución de 11 de diciembre de 2019 en relación a la aplicación de la Carta
Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias”.
Neste informe do Estado destácase que actualmente non hai limitacións ao
ensino en galego en Galiza, como si verificou o Comité de Ministros, e que o éxito do
modelo plurilingüe implantado desde 2010 está avalado por múltiples estudos e
avaliacións.
A metodoloxía para a elaboración deste informe di asentarse na consulta ao
goberno galego solicitando a súa colaboración para a redacción da resposta.
No entanto, da lectura do informe de resposta do Estado español tíranse
algunhas inexactitudes a respecto da implantación do Decreto 79/2010 como que as
dúas linguas oficiais reparten a docencia en porcentaxes iguais ou que non existen
limitacións ao ensino do galego.
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Por outra banda, xustifícanse estas afirmacións nos datos positivos expostos por
supostos estudos científicos achegados polo goberno galego.
No BNG reiteradamente demandamos ao goberno que fixese públicos os
resultados da avaliación anual a que obriga a Disposición adicional quinta do
mencionado decreto, despois de finalizar cada curso, co obxectivo de “desenvolver
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cantas disposicións fosen precisas para o mellor cumprimento e adaptación dos seus
obxectivos co fin de que poida achegarse gradualmente ao marco dun ensino plurilingüe
e á plena aplicación da Carta europea das linguas rexionais ou minoritarias”.
Mais o PP nunca achegou ningunha avaliación de contraste, polo que seguimos
a descoñecer que avaliacións foron as entregadas polo goberno da Xunta ao goberno
español.
Estes días pasados o Comité de Expertos do Consello de Europa vén de facer
público un novo informe de avaliación a medio termo, correspondente ao 5º ciclo de
avaliación da Carta Europea das Linguas Rexionais e Minorizadas, onde se constatan de
novo os incumprimentos respecto ao galego xa referidos en informes anteriores e polo
tanto non subsanados polos gobernos español e galego.
A respecto do ensino galego, o informe volve sinalar a gravidade da situación do
noso idioma indicando que segundo o compromiso do Estado e da Xunta “o ensino debe
ter o galego como lingua de instrución” e que “o marco legal actual é contrario aos
compromisos do Estado español”, polo que “non todas as limitación ao ensino en
galego foron eliminadas” tal e como está comprometido. Neste sentido alerta sobre o
feito de que o 23,9 % de menores de 15 anos non sexan capaces de se expresaren en
galego.
O documento insta a informar das accións tomadas para cumprir o tratado antes
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do 1 de agosto de 2023.
Unha observación redundante que fai pensar na manipulación dos informes
emitidos polo Estado ao Comité de Expertos a partir dos informes entregados pola
Xunta de Galiza.
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E todo isto na altura en que desde a sociedade, nomeadamente desde o amplo
abano que constrúen as comunidades educativas, se está a ofrecer unha nova e
consensuada Proposta de bases para a normalización do ensino en Galiza, que xa nos foi
presentada aos grupos políticos durante a pasada campaña electoral.
Desde o pasado mes de febreiro o grupo parlamentario do BNG estamos a
demandar quincenalmente á Mesa da Comisión de Educación e Cultura a incorporación,
como punto da orde do día, da comparecencia dun representante dos diferentes
colectivos que asinan a proposta mencionada para explicala neste Parlamento co
obxectivo de dar cumprimento aos principios e fins desta cámara: o Parlamento
representa o pobo de Galiza e constitúe a primeira das institucións da Comunidade
Autónoma da que derivan todas as outras.
A resposta única por parte do PP, con maioría na Mesa da Comisión de
Educación e Cultura, foi sempre negativa, vetando que os grupos parlamentarios
poidamos coñecer de primeira man os contidos desta proposta civil e profesional,
alternativa á actual, nada fóra do diálogo e consenso socioeducativo, aprobada de xeito
unilateral polo PP e actualmente cuestionada de novo polo Consello de Europa que
segue a demandar unha mudanza na política lingüística aplicada ao ensino galego co fin
de reverter a perda de galegofalantes, así como de dar cumprimento aos acordos
asinados coa Carta europea das Linguas Rexionais e Minorizadas.
Unha actitude negacionista impropia da Cámara de representación do pobo
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galego, pois mestres que a Mesa pola Normalización Lingüística, parte asinante da
proposta pedagóxica citada, é consultada polo Consello de Europa, este Parlamento e a
Xunta de Galiza se negan a escoitala contra o que sinala o propio Consello de Europa.
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Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
4ª:
. Demandoulle o goberno do Estado á Xunta de Galiza colaboración para dar
traslado de información relativa á aplicación do Decreto 79/2010 do plurilingüismo
atendendo as demandas do Consello de Europa?
. Remitiulle a Xunta algunha avaliación propia dos resultados da aplicación
deste decreto no ensino?
. A que estudos científicos e avaliacións se refire o Estado para xustificar a súa
resposta cando a Xunta incumpriu de maneira sistemática a Disposición adicional quinta
propio do Decreto do plurilingüismo que a obriga a realizar anualmente a avaliación da
súa implantación?
. Que razóns achega o Grupo Parlamentario Popular para vetar a comparecencia
dun representante dos diferentes colectivos vinculados coa educación que asinan a
Proposta de bases para a normalización do ensino en Galiza?
. Como xustifica o goberno galego este novo informe do Consello de Europa
que contradí a información emitida polo goberno español a partir de informes do propio
goberno galego?
. Comprométese o goberno da Xunta a dialogar coa sociedade que ten a única
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proposta alternativa presentada para reconducir a política lingüística no ensino?
. Comprométese o goberno a iniciar as accións propostas polo Consello de
Europa para cumprir o tratado internacional antes do 1 de agosto de 2023?
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Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 19/01/2022 13:58:20

Daniel Castro García na data 19/01/2022 13:58:24
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Á Mesa do Parlamento
Noa Díaz Varela e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral na Comisión 5ª.
Os membros da Comisión 5ª do Parlamento de Galicia acordaban por unanimidade o
pasado 16 de decembro de 2021 instar o Goberno galego a “estender o servizo de
Hospitalización a Domicilio á totalidade da área sanitaria de Santiago de Compostela e
Barbanza antes de que remate o primeiro trimestre do ano 2022".
O Sergas está respondendo as reclamacións que a veciñanza de Rianxo realizou
individualmente o pasado ano na plataforma de queixas para demandar o servizo de
HADO no seu concello da seguinte maneira: “Confiamos en que moi pronto,
previsiblemente no primeiro semestre de 2022, toda a área sanitaria de Santiago e
Barbanza poida gozar deste servizo”.
Tendo en conta que o comunicado polo Sergas non é o acordado na comisión 5ª, que
establecía o primeiro trimestre do ano como límite para implantar este servizo,
preguntamos:
1ª) Cales son os impedimentos concretos para que o Sergas non garanta a cobertura do
servizo de HADO ao concello de Rianxo no primeiro trimestre deste ano tal e como se
acordou no Parlamento de Galicia?
2ª) Por que o Sergas anuncia que “previsiblemente” será no primeiro semestre? Pode
atrasarse aínda máis? Por que?
3ª) É consciente a Xunta de Galicia do prexuízo que están a causar ás persoas doentes e
ás familias do concello de Rianxo?
Pazo do Parlamento, 19 de xaneiro de 2022
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Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 19/01/2022 17:13:28
Julio Torrado Quintela na data 19/01/2022 17:13:41
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Á Mesa do Parlamento
Rosana Pérez Fernández, Carme González Iglesias, Daniel Castro
García e Daniel Pérez López, deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do
Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da
Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 8ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O sector conserveiro do Estado español é o primeiro produtor a nivel europeo
e o segundo a nivel mundial. Polo seu número de empresas, facturación e emprego,
Galiza é quen encabeza estes datos no conxunto do Estado con máis de 160
empresas e, segundo o IGE, cun importe neto de cifra de negocios desta industria
que supera os 3.300 millóns de euros e un emprego que acada case 12.000
traballadoras e traballadores.
Trátase dun sector, ademais, cun efecto multiplicador moi relevante sobre
outras actividades, tanto vinculadas ao mar como á alimentación e á industria
auxiliar e, polo tanto, fundamental dentro da nosa economía
Durante a pandemia, e mentres as exportacións dos produtos do mar en xeral
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sufriron unha merma do 3,56%, o das conservas, de carácter esencial,
incrementouse, segundo datos de ANFACO, nun 15%, converténdose nun sector non
só non prexudicado senón beneficiado polos hábitos de consumo nese período.
É tamén unha actividade económica que recibe dende hai anos millóns de
euros en subvencións públicas e fortemente apoiada polo Goberno galego que, só
1
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neste ano 2022, incrementou nun 28% os seus orzamentos destinados á mellora da
comercialización e apoio no investimento das industrias de transformación e
comercialización, acadando os 27 millóns de euros e sendo unha das partidas
orzamentarias máis importantes de toda a Consellaría do Mar.
Un apoio que recentemente aínda vén de se estender á elaboración, por
medios propios a través do CETMAR, dun plan estratéxico para o sector das
conservas, peixes e mariscos de Galiza para os anos 2022-30 e que será cofinanciado
con fondos europeos.
No entanto, estes potentes datos e o poderoso apoio público que recibe non se
traduce na mesma medida en melloras laborais para as miles de traballadoras e
traballadores da industria conserveira.
En primeiro lugar, o convenio colectivo do sector de conservas,
semiconservas e salgadura de peixe e marisco segue nesta altura -malia a que máis
do 80% das industrias conserveiras que hai no conxunto do Estado están na Galizaa ser de ámbito estatal, sen que a Xunta de Galiza teña dado ningún paso para termos
un convenio de ámbito galego onde os dereitos laborais das traballadoras e
traballadores galegos non queden diluídos e onde non se merme a capacidade de
incidencia dos seus representantes sindicais.
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Por outra banda, historicamente a presenza das mulleres nesta actividade é
maioritaria, supoñendo preto dun 80% do total das persoas traballadoras e,
nalgunhas comarcas costeiras do noso país, a industria conserveira xera case o 40%
de todos os contratos a mulleres.
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No entanto, as negociacións do novo convenio, ademais de estaren
paralizadas durante meses (hai que lembrar que o actual tiña unha vixencia de catro
anos e remataba no 2020), non conseguiron polo de agora acadar as melloras
demandadas pola parte social e continúan sen satisfacer reivindicacións históricas
como a de rematar dunha vez por todas coa fenda salarial que padecen as
traballadoras.
Neste sentido, o empresariado segue sen querer facer fronte á discriminación
salarial encuberta que existe dende sempre entre os grupos de produción ou
fabricación,

fortemente

feminizados,

e

o

de

oficios

varios,

ocupados

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

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
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Comisión 8ª:
1.- Que valoración fai a Xunta de Galiza das actuais condicións laborais das
persoas traballadoras do sector conserveiro no noso país, nomeadamente das
mulleres?
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2.- Coñece o Goberno galego o número de persoas afectadas en Galiza polo
convenio estatal da conserva? É consciente do impacto social e económico das
condicións retributivas e sociais que nel se conteñen?
3.- Ata que punto se ten interesado polo desenvolvemento das negociacións
do novo convenio da conserva? Que relación ten a Xunta de Galiza coas partes
negociadoras do convenio? Que actuacións ten realizado durante a presente
negociación?
4.- É coñecedora das demandas ou propostas das partes negociadoras?
5.- Que valoración fai a Xunta de Galiza da segregación por sexos dos postos
de traballo existentes nas empresas conserveiras e da discriminación salarial de
xénero que agocha? Que actuacións levou e vai levar a cabo para que esta situación
quede definitivamente erradicada do ámbito laboral no noso país e nomeadamente
no ámbito do sector conserveiro?
6.- Que valoración lle merece a progresiva perda de poder adquisitivo do
persoal do sector conserveiro?
7.- Ten intención de promover as actuacións necesarias para que no futuro se
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poda concretar un convenio da conserva de ámbito galego?

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Rosana Pérez Fernández na data 19/01/2022 17:09:47

María do Carme González Iglesias na data 19/01/2022 17:09:58

Daniel Castro García na data 19/01/2022 17:10:27
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Iago Tabarés Pérez-Piñeiro 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 6ª, relativa á falta de capacidade da Xunta de Galiza e do
Concello de Ourense para recomezar a actividade termal en Ourense e adaptar as
instalacións ás novas condicións derivadas da situación de pandemia e da aplicación da
Lei 8/2019, do 23 de decembro, de regulación do aproveitamento lúdico das augas
termais de Galiza.

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

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
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Comisión 6ª:
-Cal é a previsión por parte da Xunta de Galiza para a reapertura das
instalacións termais públicas do Concello de Ourense?
- Que recursos económicos destinou ou vai destinar?

3

102561

OFICINA PARLAMENTAR

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

- Estabeleceu algunha salvagarda ou excepción normativa para encamiñar a
reapertura? En que consistiron?
- Cal é o custo estimado que supón a aplicación da nova lei para o goberno
galego? E para as administracións locais que se atopan nesta situación?
- Cal é a valoración que fai a Xunta de Galiza da aplicación da Lei 8/2019, do
23 de decembro, de regulación do aproveitamento lúdico das augas termais de Galiza?
- Considera que aumentou a confusión nas instalacións e aproveitamentos
termais galegos? Valora algunha modificación urxente para subsanar as súas eivas? En
que sentido?
- Entregou o concello de Ourense en tempo e forma a documentación necesaria
conforme á Disposición transitoria primeira da Lei 8/2019 para a regularización dos
aproveitamentos lúdicos preexistentes?
- Cales son as razóns de que a día de hoxe non estean operativas en Ourense as
instalacións das Burgas? Cal é a situación e a perspectiva respecto das termas do Muiño
ou da parte pública de Outariz?
- Asume o goberno galego que erraba na aplicación de orzamento cero para a
aplicación da Lei 8/2019, do 23 de decembro, de regulación do aproveitamento lúdico
das augas termais de Galiza?
-Non considera que é inxusto para os concellos afectados ter que asumir os
custos derivados dunha lei impulsada unilateralmente e sen un proceso de consulta
CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
REXISTRO-VF1wq5FdP-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

previo e suficiente? Considera que o compensa nos orzamentos de 2022?

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Daniel Pérez López
Deputada e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 19/01/2022 17:44:07

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 19/01/2022 17:44:10
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Daniel Pérez López na data 19/01/2022 17:44:18
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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, sobre a demanda de profesorado especialista en
Pedagoxía Terapéutica no IES María Casares de Oleiros (A Coruña).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A drástica redución do profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica e
Audición e Linguaxe aplicada pola Consellería de Educación no presente curso escolar
2021-2022 non deixa de ter eco nos propios centros e tamén nas rúas.
Sucédense as protestas e reclamacións por parte da comunidade educativa por
toda Galiza mais neste caso imos centrarnos nas demandas que está a facer a ANPA Os
Pazos do IES María Casares de Oleiros (A Coruña).
Desde comezos de curso o equipo directivo do instituto puxo en coñecemento das
familias as consecuencias da supresión dunha praza de PT, que si estaba presente no
centro en cursos anteriores, o que promoveu unha recollida de sinaturas para denunciar a
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situación e solicitar a súa revisión.
Esta demanda fundaméntase na necesidade de contar con profesorado especialista
na atención do alumnado con necesidades educativas especiais (NEE) e con necesidade
de apoio educativo (NEAE).
O IES María Casares ten no presente curso escolar un total de 587 alumnos e
alumnas, e delas, 10 con NEE e 24 con diferentes NEAE. Falamos só daquelas situacións
1
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valoradas e diagnosticadas, pois somos conscientes de que hai máis que non o están, entre
outros motivos, pola falta de recursos para facelo.
O pasado curso académico, o centro contaba con dous profesores de pedagoxía
terapéutica (PT), mais no actual, aínda que se incrementou o alumnado que require
atención por parte deste profesorado, a contratacións destes especialistas reduciuse á
metade, e só conta o instituto cunha profesora con este perfil.
A situación educativa actual é insostíbel: o alumnado con NEE non está a recibir a
atención axeitada; os rapaces e rapazas con NEAE non están a ser atendidos por
profesorado especializado; tampouco o resto do alumnado está a recibir a atención
adecuada, dado que sen o apoio de especialistas en varios destes casos, a situación nas
aulas vólvese moi complicada: dificultades do profesorado para dar clase, retrasos nos
contidos, desafección do alumnado que pode acompañar comportamentos disruptivos,
etc.
A ANPA tense dirixido formalmente esta demanda á Consellería, cun escrito no
mes de novembro, ao que non tiveron ningún tipo de resposta a día de hoxe.
Con todo, algúns medios de comunicación recolleron nestes días unha nova que
daba conta da negativa da Consellería de Educación a dotar de máis profesionais
especialistas de PT argumentando que o profesorado do centro podía suplir esta tarefa en
“horas libres”.
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Sorprende esta actitude da Consellería carente de rigor e falta de transparencia ao
non se dirixir directamente ás familias que están a reclamar medidas de actuación que
poñan fin a unha evidente discriminación do alumnado con necesidades educativas nunha
etapa de escolarización obrigatoria.
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Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión 4ª:
- Ten atendido a Consellería de Educación as demandas realizadas pola ANPA Os
Pazos do IES María Casares de Oleiros (A Coruña)?
- Que resposta lle ten achegado á ANPA?
- Que razóns explican por parte do goberno a insuficiente atención do alumnado
con NEE e NEAE neste instituto que están a denunciar as familias? Informou destas
razóns ao equipo directivo do instituto?
- Por que non se nomeou a praza de PT que quedou vacante por xubilación?
- Vai resolver o goberno galego de inmediato esta limitación de dereitos no acceso
ao ensino público en condicións de igualdade para o alumnado con necesidades
educativas do IES María Casares de Oleiros (A Coruña)?

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 19/01/2022 18:03:19
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Daniel Castro García na data 19/01/2022 18:03:23
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 19/01/2022 18:03:31

4

102567

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
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 do goberno galego sobre o canon
eólico, os seus resultados e previsións a medio prazo.

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

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
3ª:
Asume o goberno galego o fracaso do vixente canon eólico e a necesidade de
transformalo?
Vai rectificar o goberno galego e impulsar a participación pública no sector
eólico como mecanismo para que unha parte dos beneficios xerados polo vento galego
retornen ao pobo galego?
Considera o goberno galego necesario mudar o obxecto de gravame do canon
eólico para adaptarse á nova realidade do sector?
Porque o goberno galego non busca outro mecanismo, como podería ser a
potencia?

CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
REXISTRO-PrDXfMiTE-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Considera o goberno galego que os concellos afectados pola expansión eólica
están suficientemente compensados?
Asume o goberno galego a necesidade de garantir por lei que os tributos
autonómicos non poidan repercutirse na factura das persoas consumidoras?
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Que valoración fai o goberno galego do Fondo de Compensación Ambiental?
Estuda modificar a súa regulación e contías?
Por que o goberno galego non é máis transparente no destino da totalidade dos
fondos recadados polo canon eólico?

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 19/01/2022 18:24:53

Daniel Pérez López na data 19/01/2022 18:24:57
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Ramón Fernández Alfonzo na data 19/01/2022 18:25:07
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre o aval e colaboración económica da Xunta de
Galiza a unha exposición de obra pictórica de Maruja Mallo e Luís Seoane.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Entre os meses de xaneiro e marzo de 2020 o Museo Municipal Ramón María
Aller de Lalín acollía a exposición Creacións máxicas de medidas exactas. Maruja
Mallo-Luís Seoane en Buenos Aires (1936-1965).
A exposición, comisariada por Antón Castro, anunciábase nos medios como un
conxunto de 43 obras -25 de Seoane e 18 de Mallo-, desde debuxos e tintas a algunha
acuarela e gouache, mais sobre todo óleos, conformada por pezas de coleccións
particulares, reunidas por primeira vez e na súa maioría inéditas para o público, que
permitía achegarse ao labor creativo de Maruja Mallo e Luís Seoane.
O propio comisario, Antón Castro, definía a exposición como unha “concisa e
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rigorosa selección de obras procedentes de coleccións privadas”, que buscaba “ilustrar a
importancia do seu traballo durante o exilio arxentino” desde o fío condutor da muller,
interpretada polos dous autores desde protagonismos plásticos e simbólicos diferentes.
O concello de Lalín anunciaba esta exposición como un fito histórico, unha
proposta de relevancia e dimensión excepcional que xustificaba a súa rotación por
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outras localidades galegas, e que servía para abrir o arranque do variado programa
cultural paralelo á popular LII Feira do Cocido.
A Xunta de Galiza, a través da Consellería de Cultura, apoiou e avalou esta
exposición, colaborando economicamente na súa organización e na edición do
correspondente catálogo, prologado polo propio conselleiro.
Con todo, o que parecía ser unha exposición pioneira e un novo piar para
ensanchar o recoñecemento galego e internacional da recoñecida mestría plástica de
Luís Seoane e Maruja Mallo, tornouse nun confuso viso de sombras, pois na propia
altura da exposición manifestáronse dúbidas sobre a veracidade da autoría das obras.
A Fundación Luís Seoane, depositaria do legado do autor, chegou a afirmar en
prensa que unha parte dos traballos mostrados eran falsos. Unha afirmación reiterada
colexiadamente polo comité científico do Catálogo Razoado de Óleos que está a
investigar o legado de Maruja Mallo para a súa catalogación.
Deste xeito, semella concluírse, tal e como está a facerse público desde
diferentes medios de comunicación, que esta exposición avalada e, en parte, custeada
pola Xunta de Galiza, mostrou obras falsas de Luís Seoane e Maruja Mallo.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
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Comisión 4ª :
. Coñecía a Consellería de Cultura as dúbidas preexistentes a respecto da
veracidade das 43 obras expostas supostamente atribuídas a Maruja Mallo e Luís
Seoane?
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. Como actuou a Consellería cando se fixeron públicos os documentos que
afirmaban a falsidade das obras mostradas durante o tempo da exposición no Museo
Municipal Ramón María Aller de Lalín?
. Contactou co alcalde do Concello de Lalín para analizar a situación e estudar
algunha acción?
. Contactou a Consellería cos asinantes dos dous informes que testemuñan a
falsidade das obras expostas?
. Que orzamento e a que accións concretas destinou a Consellería a súa
colaboración con todo o proceso relativo a esta exposición de obras falsamente
atribuídas a Maruja Mallo e Luís Seoane?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 20/01/2022 09:34:18
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Á Mesa do Parlamento
Manuel Lourenzo Sobral, Carme González Iglesias e Alexandra Fernández
Gómez, deputado e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral na Comisión 4ª, sobre a necesidade de ofertar
bacharelato de artes no Concello de Redondela.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hai anos que a vila de Redondela adoece dunha eiva fundamental na súa oferta
educativa. A oferta de bacharelatos neste concello non contempla a posibilidade de que
as mozas e mozos de Redondela poidan estudar o bacharelato de artes no seu concello.
Na actualidade calquera alumno ou alumna de Redondela que queira cursar os
seus estudos de bacharelato de arte non ten máis remedio que facelo fóra do seu
concello. A oferta destes estudos máis próxima atópase no concello de Mos, un centro
educativo no que a oferta de artes fica todos os anos saturada con ducias de alumnos que
non acadan praza.
A falta de prazas para o alumnado desta vila ten, por unha banda, un efecto
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disuasorio para aquel alumnado que puidera ter como primeira opción eses estudos de
arte, dada a falta de oferta no concello de Redondela. Mais pola outra, ten tamén un
importante custe económico; xa que obriga ás familias que apostan polos estudos
artísticos a teren que pagar desprazamentos a Vigo ou a Pontevedra, co consecuente
impacto nas economías .
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Redondela foi historicamente un concello coñecido polo seu dinamismo cultural
e artístico e conta con ducias de asociacións e movementos artísticos e culturais
implicados na vida da vila. É evidente pois, que unha oferta de estudos de arte neste
concello percíbese como unha necesidade urxente por toda a veciñanza de Redondela.
Na actualidade, na vila de Redondela hai 3 Institutos de Ensino Secundario. O
IES Mendiño, o IES Pedro Floriani, e o IES Illa de San Simón; este último un IES que
só conta con oferta de ESO. Ningún destes instituto ten oferta de Bacharelato de artes.
Hai xa varios meses que tanto dende o Concello de Redondela veñen
anunciando a posibilidade de restauración das antigas casas dos mestres. Un espazo
integrado nos terreos colindantes cos do IES Illa de San Simón e que o propio centro
reivindicou en varias ocasións para que fose rehabilitado e para que se puidesen ofertar
neste edificio os estudos de bacharelato de artes, aproveitando a simbiose de
profesorado e espazos que este centro permitiría.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
4ª:
-Vai o goberno galego ampliar a oferta educativa incorporando o bacharelato de
artes ás ensinanzas ofertadas no concello de Redondela?
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-Vai o goberno galego estudar a posibilidade de que a recuperación das antigas
casas dos mestres permita que se incorporen o bacharelato de artes nesta edificación,
posibilitando, por unha banda, que o concello de Redondela conte coa oferta educativa
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de artes que precisa así como con espazos adecuados na zona educativa Marisma
dotando ao mesmo tempo o IES Illa de San Simón de estudos de bacharelato?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 09:37:27

María do Carme González Iglesias na data 20/01/2022 09:37:34
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Alexandra Fernández Gómez na data 20/01/2022 09:37:43
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Á Mesa do Parlamento
Manuel Lourenzo Sobral, Daniel Castro García e Mercedes Queixas Zas,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre a nova orde de atención á diversidade.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O texto da orde de atención á diversidade que a Xunta de Galiza ven de
presentar está a motivar unha fonda preocupación tanto nos sectores que atenden á
diversidade como na propia comunidade educativa.
Estamos a falar dun texto do que se desprende unha concepción totalmente
extemporánea e superada da atención á diversidade, que afonda na política privatizadora
da Xunta de Galiza, que ten un carácter fondamente burocratizador da atención á
diversidade e que non ten máis función no seu articulado que a meramente
propagandística.
Estamos ante unha orde na que se produce unha confusión permanente entre
dous conceptos fundamentais na atención á diversidade como son os de integración e
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inclusión, que non contempla as diferentes realidades que existen por tras de termos
como altas capacidades ou NEAE, por exemplo, que prioriza os criterios economicistas
sobre os dereitos do alumnado a ser atendido até o punto de establecer unha correlación
entre os dereitos dun neno ou dunha nena con necesidades a ser atendido e a
dispoñibilidade horaria e de persoal que exista nun centro.
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Así mesmo, esta orde afonda nunha serie de indefinicións no seu articulado que
impiden que a atención á diversidade se poida exercer con garantías . Indefinicións
como que non aparezan explicitadas as funcións do profesorado especializado
(nomeadamente PT e AL), que non se desenvolvan as actuacións da administración
educativa recollidas no artigo 5 do Decreto 229/2011 ou que se obvie a perspectiva de
xénero e a educación afectivo-sexual.
Unha orde que ademais, tal e como denuncian na comunidade educativa non
leva aparellada unha redución de ratios nin dota os centros dos recursos necesarios para
atender este alumando, que non contempla a carga horaria do profesorado, nin a
situación dos departamentos de orientación, que non reforza figuras como a do persoal
coidador e que nin sequera fai mención a profesionais que teñen un papel central neste
eido, como os educadores sociais ou interpretes de signos.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Que valoración fai o goberno galego da orde de atención á diversidade
presentada pola Xunta de Galiza?
. Vai o goberno galego elaborar unha nova orde de atención á diversidade
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consensuada cos axentes da comunidade educativa e que vaia acompañada dos recursos
económicos e do persoal necesario para que a comunidade educativa galega teña
garantida a atención á diversidade.

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Manuel Lourenzo Sobral
Daniel Castro García
Mercedes Queixas Zas
Deputados e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Daniel Castro García na data 20/01/2022 09:39:12
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Daniel Castro García e Manuel Lourenzo Sobral,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre destrución do patrimonio arqueolóxico galego.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Día a día sucédense as novas da irreparábel perda e destrución do patrimonio
material arqueolóxico espallado por toda Galiza.
O noso patrimonio arqueolóxico está a esmorecer. Mámoas, petróglifos, castros,
antas, túmulos, necrópoles megalíticas, etc. están a ser sacrificados desatendendo o seu
alto valor cultural e identitario colectivo.
Para alén de puntuais actos vandálicos, comprobamos a denuncia social cada
vez maioritaria de severas perdas de auténticas zonas dunha grande importancia
patrimonial derivadas de actuacións forestais por mor da intervención de maquinaria,
talas a mans persoais e empresariais, cando non da realización de cortalumes dentro dos
traballos forestais encargados pola Consellería de Pesca e do Medio rural.
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Fronte a estas cada vez máis reiteradas destrucións patrimoniais, cuxa denuncia
sempre é impulsada pola implicación social, a voz dos responsábeis do goberno en
materia de cultura e protección patrimonial permanece silente, o que entendemos no
BNG como unha falta de responsabilidade política, desidia administrativa e implicación
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cívica co coidado patrimonial, así como coa necesaria educación en concienciación
social.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Como valora o goberno galego a continuada e persistente destrución do
patrimonio arqueolóxico galego?
. Cantas agresións contra o patrimonio arqueolóxico ten rexistrado o goberno
galego nos últimos 5 anos? E nos últimos 10 anos?
. Que medidas ten posto en práctica a Xunta para impedir que estas actuacións se
reiteren continuamente?
- Que sancións ten aplicado a Xunta aos responsábeis das agresións e
destrucións producidas sobre o patrimonio arqueolóxico?
. Cantos expedientes se abriron e cantas sancións se impuxeron, por provincias?
. Pensa o goberno adoptar algunha medida inmediata, á vista da realidade
contrastada, dirixida á industria da madeira e/ou propietarios forestais e/ou cos
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concellos para que no futuro remate esta agresión patrimonial?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Daniel Castro García
Manuel Lourenzo Sobral
Deputados e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 20/01/2022 09:42:33
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Á Mesa do Parlamento
Rosana Pérez Fernández, Manuel Lourenzo Sobral e Olalla Rodil
Fernández, deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral na Comisión 4ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A antiga Escola de Formación Profesional Náutico Pesqueira e Residencia de
Estudantes de Ribeira, adscrita ao Instituto Social da Mariña (ISM), foi traspasada á
Comunidade Autónoma galega no ano 2006 na súa totalidade (4.767,58 metros
cadrados), agás 380,34 metros cadrados na planta baixa onde o concello de Ribeira ven
xestionando a actividade da Unidade de Atención a Drogodependentes (UAD) dende os
anos 90.
Alí vén desenvolvendo a súa actividade o IES “Coroso” que, no ano 2011,
transformouse en Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP). Na actualidade
está a impartir ensinanzas de FP de catro familias profesionais que representan en gran
medida o tecido produtivo da bisbarra e moi recentemente, a finais de 2020, vén de ser
incluído na rede de Centros de Referencia Nacional (CRN) formada por 37 entidades de
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todo o Estado español, despois de ser proposto pola propia Consellería de Educación. É,
pois, o terceiro CRN de Produtos da Pesca, pertencente á familia profesional de
Industrial Alimentarias, en Galiza, despois do de Vigo e do da Illa de Arousa e o
primeiro na provincia da Coruña.
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En todos estes anos, a comunidade educativa do CIFP Coroso vén reclamando a
ampliación e habilitación de novos espazos para adecualos á oferta formativa e afrontar
novos proxectos de formación e innovación, como novos talleres da familia profesional
de Instalación e Mantemento que dende o ano 2006 están funcionando en precario e de
xeito provisorio. A situación tamén lles impide ofertar un novo ciclo superior dual desta
familia por carecer do espazo necesario, ou traballar cos espazos axeitados para
desenvolver as actividades diarias de ensino-aprendizaxe que demandan as empresas da
zona e do resto do territorio e coa tecnoloxía actual.
As numerosas demandas tiveron sempre resposta en forma de promesa por parte
de distintos representantes públicos, mesmo do propio conselleiro de Educación, mais
ata o de agora nunca se levaron a cabo.
As promesas foron nun sentido e as actuacións noutro, xa que o propio centro
recibe en outubro de 2019, de xeito casual e sorprendente, a noticia de que a Xunta de
Galiza dera de baixa no Inventario Xeral de Bens e Dereitos da Comunidade Autónoma
os edificios da Escola Náutico Pesqueira que o ISM lle traspasara no 2006.
Incríbel e inexplicabelmente, o Consello da Xunta acorda na súa reunión do 26
de outubro de 2017 “autorizar a retrocesión, a favor da Tesourería Xeral da Seguridade
Social, de 4.767,58 metros cadrados do edificio da residencia de estudantes da escola de
formación profesional náutico pesqueira de Ribeira”.
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A acta de entrega e recepción asínase entre a secretaria xeral técnica do
Patrimonio da Consellería de Facenda e o director provincial da Tesourería Xeral da
Seguridade Social o 14 de novembro de 2018 e afecta a “4.767,58 metros cuadrados que
se adscribieron a la Xunta de Galicia mediante el Real Decreto de Transferencia
553/2006, del 5 de mayo, y que se corresponden con la totalidad, menos 380,34 metros
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cuadrados en la planta baja del inmueble antigua Escuela de Formación Profesional
Náutico Pesquera y Residencia de Estudiantes ...”.
Dende que o centro é coñecedor desta retrocesión, intentou en múltiples
ocasións que se lle aclarase dende a Consellería de Educación o seu status oficial actual
mais polo de agora non obtivo resposta por parte da administración educativa.
E o caso é que, entrementres a Tesourería Xeral da Seguridade Social diríxese ao
concello de Ribeira porque “actualmente la Comunidad Autónoma no precisa los
espacios que tenía transferidos ...” e solicítalles manifeste se está interesado na cesión
de uso da “totalidad del edificio”. A Xunta de Goberno Local do concello de Ribeira,
acorda, o 12 de abril de 2018, “aceptar a cesión de uso gratuíta da totalidade do edificio
da Escola de Formación Profesional Náutico Pesqueira”.
Segundo estes feitos, pois, os edificios e terreos que foran transferidos á
Comunidade Autónoma no 2006 foron devoltos á Tesourería Xeral da Seguridade Social
e agora están en mans do concello de Ribeira. Unha situación que o CIFP Coroso non
entende, e por acordo unánime de novembro de 2019 do pleno do seu Consello Social
solicita á Consellería de Educación que lle aclare “... en canto á titularidade dos
edificios e os aparcamentos que se están a utilizar para as actividades docentes do CIFP
Coroso, as repercusións legais que esta retrocesión puidera ter e a restitución ao estado
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anterior”.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
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. Cal é o motivo polo o que o goberno galego acorda, con data de 26 de outubro
de 2017, a retrocesión a favor da Tesourería Xeral da Seguridade Social de 4.7667,58
metros cadrados do edificio da residencia de estudantes da escola de formación
profesional náutico Pesqueira de Ribeira que tiña transferidos dende 2006?
. Que repercusións legais se derivan desa decisión no que afecta ao CIFP Coroso
e ás instalacións que segue a manter nesas dependencias?
. Por que razón non resposta a Xunta de Galiza á petición de explicacións da
dirección do CIFP Coroso e do seu Consello Social?
. Considera que a mencionada retrocesión beneficia ás actividades educativas
que vén desenvolvendo alí o CIFP Coroso e ás necesidades de ampliación que ven
solicitando dende hai anos?
. Que previsións ten o goberno galego sobre a falla de espazo no CIFP Coroso?
Vai atender as solicitudes do mesmo ao respecto?
. Ten coñecemento a Xunta de Galiza de que os edificios que eran da súa
titularidade están agora cedidos ao concello de Ribeira? Como afecta isto ás actividades
educativas do CIFP Coroso neses inmobles?
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Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

Asdo.: Rosana Pérez Fernández
Manuel Lourenzo Sobral
Olalla Rodil Fernández
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Daniel Castro García e Manuel Lourenzo Sobral,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, en demanda do Plan de Dinamización da Lectura.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 24 de maio de 2018 o Secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, explicaba
en sede parlamentaria as principais liñas de actuación que desde a Consellería se
estaban a implementar co obxectivo de “reforzar o papel do libro galego e aumentar o
hábito lector entre a cidadanía; favorecer o crecemento da nosa industria editorial e
impulsar a internacionalización do libro e da literatura galega”.
Para alén de accións de intervención puntual e parcialmente sectorizadas, o
secretario xeral de Cultura anunciaba a elaboración dun Plan de dinamización da lectura
para “impulsar o libro como un elemento estratéxico de mercado e un piar central das
industrias culturais galegas".
A nota de prensa da web da Consellería de Cultura informaba que o secretario
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xeral anunciaba “para principios do mes de xuño unha nova reunión do grupo de
traballo específico para a dinamización da lectura, creado ao abeiro do Consello Asesor
do Libro e que está a elaborar propostas de actuación para avanzar no fomento do hábito
lector entre a cidadanía. Estas propostas chegarán o vindeiro mes de xullo ao próximo
Consello Asesor do Libro, para a súa valoración, e a versión definitiva será un dos
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documentos de partida do grupo de traballo da Estratexia da Cultura Galega dedicado ao
libro”.
Un proxecto tan agardado como ben recibido, logo de estar comprometido polo
goberno galego desde a aprobación da Lei do libro e a lectura en 2006 e que aínda, a día
de hoxe, quince anos despois, segue sen ser unha realidade, malia as continuas
demandas do sector do libro galego.
Para o BNG resulta incomprensíbel tanto desleixo do PP á hora de desatender e
desenterderse dos valores colectivos que abrangue o sector do libro e a lectura en
galego, despois dunha experiencia de goberno de doce anos ininterrompidos.
Cómpre un Plan de fomento da lectura integral que atenda o valor do libro desde
a súa dimensión de ben cultural que cómpre preservar e promover, así como de ben
económico que debe ser regulamentado e apoiado, garantindo que a súa produción,
difusión e goce se realice consonte a súa condición de dereito cultural de todos os
galegos e galegas e as esixencias de pluralismo e diversidade propios dunha sociedade
libre.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
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. Como valora a Xunta de Galiza o desenvolvemento e aplicación da Lei do libro
e da lectura aprobada en 2006?
. Como xustifica o goberno da Xunta a non elaboración do Plan de dinamización
da lectura, despois de 15 anos de aprobación da Lei do libro e da lectura e 12 de
goberno do PP?
2
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. Por que non se continuou informando dos avances no proceso de elaboración
do anunciado Plan de dinamización da lectura anunciado en sede parlamentara polo
goberno?
. Como avanzou o proceso de elaboración deste Plan de dinamización da lectura
ao longo destes case tres anos transcorridos desde o seu anuncio público neste
Parlamento?
. Mantén o goberno encontros periódicos de colaboración cos diferentes axentes
representantivos do sector do libro para avanzar neste necesario e demandado plan?
. Que papel vén desenvolvendo o Consello Asesor do libro neste proceso?
. Que calendarización ten previsto o goberno para publicar e implementar este
plan?
. Que orzamento acompañará este plan?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
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Daniel Castro García
Manuel Lourenzo Sobral
Deputada e deputados do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Iria Carreira Pazos e Manuel Lourenzo Sobral,
deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre a ampliación do CMUS de Santiago de
Compostela.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Conservatorio Profesional de Música de Santiago é unha institución pública
de ensino musical de grao elemental e profesional, dependente da Consellaría de
Cultura, Educación e Universidade. Cando se inaugurou en 2004 o Conservatorio
Profesional de Música, que dispuxo dun investimento de 2,3 millóns de euros, creáronse
unhas instalacións para atender 250 alumnos e alumnas. Xa desde os primeiros anos da
súa entrada en funcionamento, duplicou os seus servizos pese á limitación de espazo
que padece e, mesmo así, cada curso deixa sen poder atender solicitudes de inscrición
pola carencia de aulas necesarias.
En abril de 2011, hai xusto unha década, o Pleno do Concello acordou instar a
Xunta de Galiza a dotar o Conservatorio Profesional de Santiago de Compostela dos
CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
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recursos materiais e humanos necesarios para desenvolver con normalidade o seu labor
docente. Nesa moción do BNG, aprobada por unanimidade, reclamábase que a Xunta
comezase os trámites para ampliar o edificio actual e, ademais, dotar o centro, con
carácter de urxencia, do persoal subalterno e administrativo necesario.
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Xa daquela, o Conservatorio Profesional de Música de Santiago de Compostela
tiña unha serie de deficiencias que impedían dar resposta a todas as demandas e
necesidades educativas da poboación neste ámbito formativo. A matrícula do centro
ascendía moi por riba das súas capacidades e sen poder aceptar a maioría das solicitudes
de traslado de expediente. As consecuencias son graves: prazas insuficientes, horarios
inadecuados, espazos improvisados para aulas e imposibilidade de rematar o grao
profesional por parte do alumnado procedente doutros conservatorios.
Tamén en 2011, o BNG trasladara unha Proposición Non de Lei e unha pregunta
oral en Comisión ao Parlamento, para instar a Xunta a ampliar este centro no terreo
anexo que o Concello de Santiago cedeu á Administración galega para poder
desenvolver con normalidade o seu labor docente.
O BNG rexistrou emendas aos Orzamentos da Xunta, ano tras ano, para incluír
esa ampliación do Conservatorio Profesional de Música. E ano tras ano foron rexeitadas
polo PP e seguiron a quedar alumnos e alumnas sen praza neste centro por falta de
capacidade e sen poder cursar estes estudos.
De feito, unha década despois este problema persiste: neste curso 2020-2021
imparten aulas para 522 alumnos e alumnas (188 de grao elemental e 334 profesional),
aos que habería que engadir 64 máis que quedaron sen praza ante a carencia de espazo
nesta infraestrutura e ficaron en listaxe de agarda sen poder iniciar esta formación
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musical.
Ademais,

coa

ampliación

das

instalacións,

poderíanse

incrementar

especialidades de música tradicional, como gaita, e incluír tamén na programación
acordeón e percusión tradicional, nas que se ten detectada demanda e, na actualidade,
non se poden ofrecer por falta de capacidade e de profesorado especializado.
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De feito, nos propios decretos da Xunta para a ordenación do grao elemental das
ensinanza de réxime especial de música (decreto 198/2007) e no que se estabelece o
currículo das ensinanzas profesionais de réxime especial de música (decreto 203/2007),
no artigo 4, de aplicación en todos os conservatorios, sinalan que deben impartir todas
as especialidades que se relacionan, incluíndo acordeón, gaita e, de grande interese para
o ámbito local, órgano. Por iso, xa que o profesorado actual non pode abordar o ensino
destas especialidades, é tan necesario que se amplíe o CMUS.
Nestes tempos de adecuación das instalacións e horarios ás medidas de
prevención da pandemia da covid-19, a situación agravouse. Por iso coa ampliación,
cómpre realizar un auditorio e espazos para coro e orquestra de maiores dimensións e
coa ventilación necesaria, máis cabinas de estudo e unha biblioteca, xa que esta última
está a ser usada para impartir docencia.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. É coñecedora a Xunta da situación do Conservatorio Profesional de Música de
Santiago de Compostela a respecto das limitacións da súa infraestrutura en función da
elevada demanda de matrícula?
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. É sabedora das demandas de ampliación formativa á oferta de estudos de gaita
de fol e órgano?
. Mantén reunións de coordinación coa comunidade educativa do Conservatorio
Profesional de Música de Santiago de Compostela?
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. Mantivo reunións de traballo e coordinación co Concello de Santiago de
Compostela para levar a termo o acordo do Pleno do Concello que instaba a Xunta de
Galiza a dotar o Conservatorio Profesional de Santiago de Compostela dos recursos
materiais e humanos necesarios para desenvolver con normalidade o seu labor docente?
. Como valora a Xunta que unha década despois os problemas persistan neste
centro educativo?
. Están a valorar actualmente algunha solución para estas demandas?
. Como planifican dar cumprimento ao desenvolvemento íntegro dos decretos de
ensinanzas de réxime especial de música no conservatorio da capital galega?
. En que prazo estiman que as demandas de ampliación de infraestruturas e cadro
de persoal poden estar resoltas?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Iria Carreira Pazos
Manuel Lourenzo Sobral
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Deputadas e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Ramón Fernández Alfonzo, Noa Presas Bergantiños e Daniel Pérez López,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 3ª, sobre a dedución por dupla imposición internacional das
pensións xeradas en Alemaña despois do 2014

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

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 3ª :
. É coñecedora a Xunta de Galiza dos efectos que para as persoas contribuíntes
galegas perceptoras de rendas en Alemaña poden ter as últimas reformas da normativa
tributaria de aquel país?
. Ten tomada a Xunta de Galiza algunha medida para evitar que os custes de
aplicar as normas tributarias para evitar a dupla imposición internacional sexan iguais
ou superiores ao beneficio fiscal?
. Ten a Xunta de Galiza algunha estimación de número de persoas afectadas por
esta problemática?
. Ten algunha estimación a Xunta de Galiza de cal é volume de diñeiro que en
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conxunto perden os galegos e galegas perceptoras de rendas alemás?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Ramón Fernández Alfonzo
Noa Presas Bergantiños
Daniel Pérez López
Deputados e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Ramón Fernández Alfonzo na data 20/01/2022 10:17:24

Noa Presas Bergantiños na data 20/01/2022 10:17:27
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Daniel Pérez López na data 20/01/2022 10:17:35

3

102601

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
Rosana Pérez Fernández, 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.

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

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
. É coñecedora a Xunta de Galiza da situación de inseguridade viaria que están a
vivir dende hai anos os veciños e veciñas e demais viandantes da AC-305 ao seu paso
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polo Concello de Boiro, nomeadamente no lugar de Cimadevila?
. Considera que a situación que padecen eses veciños e viandantes da zona é a
que corresponde a unha situación de verdadeira e efectiva seguridade viaria?
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. Vai levar a cabo o Goberno galego actuacións inmediatas para mellorar a
seguridade viaria na AC-305 ao seu paso por Boiro, nomeadamente no lugar de
Cimadevila?
. Vai levar a cabo actuacións urxentes para mellorar a sinalización do paso de
peóns alí existente e para obrigar aos vehículos a reducir a súa velocidade ao seu paso
polo lugar?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Rosana Pérez Fernández na data 20/01/2022 10:42:44

Paulo Ríos Santomé na data 20/01/2022 10:42:48

Xosé Luis Bará Torres na data 20/01/2022 10:42:54
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Patricia Otero Rodríguez, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento a Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo.
A Orde do 15 de xullo de 2011 pola que se regula o permiso de explotación para
o marisqueo a pé inclúe, nos seus apartados, a xestión dos permisos de marisqueo
e a concesión destes vinculados a entidades asociativas titulares dun plan de
xestión.
Dentro destas cuestións, a orde pretendeu regular a posibilidade de que unha
persoa cun permiso xa concedido e en activo puidese cambiar de entidade
asociativa, o que permitiría cambiar de lugar de desenvolvemento da súa
actividade. Esta circunstancia pretendía afrontar situacións específicas motivadas
por dúas causas: ser vítima de violencia de xénero ou ter a cargo persoas en
situación de dependencia (artigo 9.1a).
Este obxectivo sinalado resulta a todas luces de interese e importante, máis a
realidade é que existen aínda algunhas dificultades para a súa execución. A propia
normativa implica que se dean algunhas condicións, entre elas que o plan de
xestión aprobado pola confraría (ou entidade asociativa correspondente) sexa
autorizada unha ampliación dos permisos e que conste a reserva de prazas para
tales fins (artigo 9.2b). Esta cuestión é a que resulta máis difícil que se produza co
que, de facto, o avance que se pretende recoñecer nun apartado relativízase no
seguinte.
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As situacións que se inclúen na orde para estimar o posible cambio son de
importante, e incluso existiría a posibilidade de ampliar o espectro de situacións
para facilitar as condicións laborais das persoas máis vulnerables e/ou con máis
dificultades.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Cantos cambios foron habilitados e autorizados pola Consellería do Mar en
virtude do artigo 9.1a da orde de 15 de xullo de 2015 dende que está en
vigor?
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2. Como valora o Goberno de Galicia modificar a citada orde para facer
efectiva e real a posibilidade de cambio de entidade asociativa no permiso
de explotación?
3. Considera o Goberno de Galicia que está plenamente garantido o dereito ao
cambio de entidade asociativa que a orde citada pretende facilitar?
4. Ve de interese o Goberno de Galicia ampliar as circunstancias baixo as que
pode ser solicitado o cambio de permiso de explotación a outra entidade
asociativa para dar amparo a máis situacións de posible vulnerabilidade a
axudar?
Pazo do Parlamento, 20 de xaneiro do 2022
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Patricia Otero Rodríguez
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 20/01/2022 11:02:51
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Patricia Otero Rodríguez na data 20/01/2022 11:02:58
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, en demanda dun novo modelo lingüístico educativo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Estase a celebrar o 40 aniversario do Estatuto de autonomía que definiu o galego
como a lingua propia de Galiza e fixouna como lingua oficial, xunto co castelán,
recoñecendo o dereito de coñecelos e usalos.
Un marco que se desenvolveu en 1983 na Lei de normalización lingüística e
actualizou no ano 2004, coa aprobación no Parlamento Galego por unanimidade do Plan
xeral de normalización da lingua galega.
O obxectivo normalizador de usos para a lingua galega viña sendo trazado desde
o principio de progresividade até a aprobación en 2009 do Decreto de plurilingüismo
que, malia contar cun grande rexeitamento social, nomeadamente na comunidade
escolar, renunciou a ese principio básico e significou un retroceso sen precedentes na

CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
REXISTRO-AhVytolY3-0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

lexislación e para o ensino en galego.
O devalo constátase na redución do ensino en galego, na súa menor utilización
polo alumnado e profesorado, na prohibición de impartir en galego Matemáticas, Física
e Química e Tecnoloxía e na súa exclusión da maioría das aulas da educación infantil.
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A recente Avaliación da competencia bilingüe nos idiomas galego e castelán do
alumnado de 4º ESO publicada pola RAG, vén confirmar que este alumnado que
estudou toda a educación primaria e secundaria conforme o regulado no Decreto do
plurilingüismo, presenta un importante desequilibrio na competencia nas dúas linguas
oficiais, claramente desfavorábel ao galego.
Fica incumprido deste xeito o principal obxectivo que determina a Lei de
normalización lingüística e mais o propio Decreto de plurilingüismo.
Urxe revisar o actual marco educativo, xa que se constata como claramente
insuficiente para avanzar na normalización do galego e apostar por un modelo que
camiñe cara ao uso pleno do galego como lingua vehicular no ensino, eliminando as
restricións que o impiden, tal e como sinalou o Comité de Ministros do Consello de
Europa após as últimas monitorizacións ao Estado español sobre o cumprimento da
Carta Europea de Linguas Rexionais ou Minorizadas.
A escola debe ter un papel central para corrixir as carencias que dentro da
sociedade limitan o coñecemento e uso da nosa lingua, entre elas a competencia oral e
escrita, pois non se garante a liberdade de escolla para vivir nunha lingua se non hai
garantía plena de coñecemento e confianza no seu dominio.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Coñece o goberno galego os datos que presenta a Avaliación da competencia
bilingüe nos idiomas galego e castelán do alumnado de 4º ESO?
. Que valoración extrae o goberno?
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. Mantivo algunha xuntanza de coordinación coa RAG para coñecer en detalle o
resultado desta avaliación?
. Entende o goberno que cómpre abrir un proceso de diálogo e consenso a partir
destes resultados que demostran que non se está a cumprir coa aplicación do Decreto de
plurilingüismo o mandato legal de consecución da competencia plena nas linguas
oficiais de Galiza?
. Coñece o goberno a Proposta de bases para a normalización do ensino en
Galiza?
. Mantivo algunha xuntanza cos axentes socioeducativos que a acordaron para
coñecer os detalles desta proposta?
. Está disposto o goberno a mudar o rumbo da política lingüística no ensino á
vista do non cumprimento do mandato legal nin dos obxectivos do propio decreto
actual?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Mercedes Queixas Zas na data 20/01/2022 11:35:53

Daniel Castro García na data 20/01/2022 11:36:05
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 11:36:15
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Iria Carreira Pazos e Manuel Lourenzo Sobral,
deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Panteón de Galegos Ilustres é un dos símbolos da Galiza. A súa orixe está
claramente vinculada co empeño dun sector relevante da sociedade galega por dignificar
Galiza, e singularmente por situar Rosalía de Castro no lugar que lle corresponde como
figura clave do rexurdir cultural de Galiza. Así no ano 1891, o Centro Galego da
Habana, o Comité Rexionalista e a Sociedade de Amigos do País, tomaron a decisión de
trasladar os restos de Rosalía de Castro desde o cemiterio de Adina até San Domingos
de Bonaval. Motivábaos a necesidade de depositar os seus restos coa relevancia que
merecían, á par de realizar unha homenaxe pública do conxunto do pobo galego á súa
figura e á súa obra fundacional.
Un espazo que foi medrando en simbolismo e referencialidade da cultura e
identidade galegas ao acoller a memoria doutras personalidades como Castelao.
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Francisco Asorey, Alfredo Brañas, Ramón Cabanillas ou Domingo Fontán.
Malia que en múltiples ocasións o Bloque Nacionalista Galego ten rexistrado
iniciativas tentando restabelecer un uso civil e laico do Panteón, o certo é que o
Goberno e a maioría parlamentaria do PP impediron avanzar nese obxectivo.
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Este feito provoca unha situación anómala que se vai consolidando co paso do
tempo e que priva de difusión, coñecemento e acceso libre a un espazo que debe ser
propiedade de galegas e galegos e non restrinxido a unha confesión relixiosa.
Desde o BNG seguimos defendendo a idoneidade de San Domingos de Bonaval
como sede para o Panteón de Galegos Ilustres. Por simbolismo e por tradición asentada
no noso imaxinario colectivo. Mais tamén defendemos a necesidade de que un Panteón
destas características debe ser un espazo laico, de uso civil, con garantías de acceso e
homenaxe sen censuras ás personalidades que alberga. Estas condicións non están
garantidas toda vez que o arcebispado ten a capacidade para decidir que actos se poden
celebrar e cales non.
Na actualidade o Panteón de Galegos Ilustres permanece pechado desde o
comezo da pandemia por decisión da Igrexa, impedindo que calquera visitante poida
achegarse a un espazo referente e simbólico para a representación do pobo galego.
Unha situación reiterada no tempo onde prima a vontade de peche da Igrexa, a
súa propietaria, e a consecuente conculcación do dereito a visitalo e coñecelo da
sociedade.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
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Comisión 4ª :
. É coñecedora a Xunta do actual peche continuado do Panteón de Galegos
Ilustres por decisión da Igrexa e a consecuente imposibilidade de visitalo agás
tramitación previa de permiso solicitado ao Arcebispado de Santiago?

2

102612

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

. Que medidas ten previsto adoptar a Xunta para garantir a apertura continuada
ao público visitante do Panteón de Galegos Ilustres?
. Que medidas ten previsto adoptar a Xunta para recuperar o uso civil e público
do Panteón de Galegos Ilustres?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Iria Carreira Pazos
Manuel Lourenzo Sobral
Deputadas e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 11:39:09
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Iria Carreira Pazos na data 20/01/2022 11:39:13

Mercedes Queixas Zas na data 20/01/2022 11:39:24
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral na Comisión 4ª, relativa á conservación e posta en
valor do BIC da Torre de Teodomiro (Aranga).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O denominado como castelo, Torre de Teodomiro, ou Castrum Feacium estivo
“perdido” longo tempo. Coñecido a través da obra de Manuel Martínez Santiso e
Alfredo Erias, "Historia de la Ciudad de Betanzos" de 1987, até ao de agora non se
determinara o seu emprazamento preciso.
A pesar de non saber a situación exacta da fortificación seu valor documental é
grande, posto que a noticia emana do Cronicón de Walfrido, segundo o cal o Rei
Teodomiro da Suabia mandara construír unha fortaleza militar no "Monte Cato"
coñecida como “Castrum Feacium”. Estes dous topónimos aínda perduran localmente
en forma de Monte do Gato, e de Feás.
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En todo caso o Cronicón estaría informando dunha importante actuación, a
construción dunha fortaleza por parte dun rei, nun contexto viario moi importante:
fronte a camiño real que unía Betanzos con Curtis, Sobrado ou Lugo. O camiño que
tomaron tempo mais tarde, no ano 995, os viquingos para chegar a Santaia de Curtis.
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Así, non resultaría moi razoábel a alteración dun entorno que puidese
comportar a perda dun importante documento sen antes non ter feito un profundo
traballo de prospección que determinara o seu emprazamento. Poderíase perder un
importante documento da chamada Época Escura pola súa escaseza documental
Recentemente, aplicando novidosas técnicas de análise xeográfica, volveuse
examinar a contorna do lugar denominado Castelo, sito no concello de Oza-Cesuras, e
que figura na cartografía española oficial. Por tanto un lugar real.
Así ten aparecido unha fortificación típica da Alta Idade media, nas abas do
Monte do Gato, no lugar de Castelo de Arriba, que consta dunha muralla elipsoidal e
probabelmente un corpo central.
Unha vez confirmadas as noticias históricas cumpre realizar unha prospección
sistemática que permita a delimitación planimétrica do ben.
A fortaleza, xunto con seu valor documental, é un monumento salientábel
dentro da comarca, tendo en conta a escaseza deste tipo de fortificacións e a súa
posición estratéxica, nun entorno ben conservado e significativo.
Non se pode considerar como algo menor; é un produto xenuíno da súa época,
da capacidade construtiva naquel momento, e da estruturación e uso do territorio.
Actualmente están en tramitación 6 proxectos de parques eólicos -PE Felga,
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PE Feás, PE Seselle, PE Fontella, PE Gato e PE Penas Boas- na zona do Monte do
Gato que poderían afectar a esta torre, catalogada como BIC, como se fixo constar nas
alegacións que como BNG presentamos ao proxecto do parque eólico Gato, que tería
unha afectación directa sobre esta Torre.
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Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª:
-Que medidas ten pensado levar a cabo a Xunta de Galiza para garantir a
conservación e posta en valor do BIC da Torre de Teodomiro?
-Está tramitando a Xunta algún expediente para promover a descatalogación
deste ben patrimonial para permitir a construción dos parques eólicos na zona,
sacrificando así este importante patrimonio?
-Ten coñecemento o Goberno galego que nas últimas datas se localizou unha
posíbel ubicación da Torre de Teodomiro e se está a redactar un proxecto de
prospección arqueolóxica para a súa escavación?
-Pensa, en consecuencia, conceder este permiso de prospección e paralizar a
tramitación dos parques eólicos que afectarían directamente a este BIC?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Mercedes Queixas Zas na data 20/01/2022 11:40:47

Daniel Castro García na data 20/01/2022 11:40:51
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 11:40:59
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Á Mesa do Parlamento
Manuel Lourenzo Sobral, Alexandra Fernández Gómez e Carme González
Iglesias, 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 situación da Formación
Profesional no concello de Redondela.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O concello de Redondela ten exercido historicamente como cabeceira comarcal
no que se refire á oferta de estudos de Formación Profesional.
Trátase dun concello no que existen 4 institutos, en dous dos cales (o IES Pedro
Floriani e o IES Chapela) se ofertan este tipo de ensinanzas de FP.
Así pois, o IES Pedro Floriani, na actualidade, oferta os seguintes estudos de
Formación profesional: FP Básica Servizos Administrativos, Ciclo Medio Xestión
administrativa, Ciclo Superior Administración e finanzas, FP Básica Electricidade e
Electrónica e Ciclo Medio Instalacións de comunicacións.
Pola súa banda, o IES de Chapela, que está situado a 10 Km de distancia do
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núcleo urbano de Redondela e está integrado no continuun urbano do linde VigoRedondela, oferta os seguintes estudos de Formación Profesional: C.M. Farmacia e
Parafarmacia, C.S. Dietética, C.S. Documentación Sanitaria, C.M. Atención a persoas
en situación de dependencia (APSD), C.S. Educación Infantil e C.S. Integración social.
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No que ten a ver coa oferta do IES Chapela, trátase dun centro que ten unhas
carencias evidentes nas súas infraestruturas. E para alén dos problemas de ruídos que
está a ter a comunidade educativa nos últimos tempos, estamos ante un centro que ten
unha demanda de matrícula elevada (con amplas listaxes de alumnos agardando
vacante) na súa oferta educativa. Tal e como sinalan dende a propia comunidade
educativa o IES de Chapela é un centro a todas luces infradimensionado para as súas
necesidades.
Mais no que ten a ver coa oferta educativa na zona da Marisma de Redondela,
estamos ante unha oferta de titulacións que permanecen practicamente inalteradas dende
hai 40 anos. Esta escaseza na oferta educativa de Formación Profesional en Redondela
fai que moitas alumnas e alumnos, que tiñan como primeira opción os estudos de ciclos
de Formación Profesional, decidan non apostar por esta opción pola falta de oferta.

Dende o BNG consideramos que é precisa unha revisión e actualización da
oferta educativa no Concello de Redondela, e por estes motivos formúlase a seguinte
pregunta para resposta oral na Comisión 4ª:
Vai a Xunta de Galiza iniciar os trámites para actualizar e ampliar a oferta
educativa de Formación Profesional no concello de Redondela chegando a acordos coa
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comunidade educativa para a mellora a oferta de ensinanzas de FP?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Manuel Lourenzo Sobral
Alexandra Fernández Gómez
Carme González Iglesias
Deputado e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 11:44:47

Alexandra Fernández Gómez na data 20/01/2022 11:44:51

CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
REXISTRO-Dw1H0swhY-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

María do Carme González Iglesias na data 20/01/2022 11:45:00
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Iago Tabarés Pérez-Piñeiro 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 4ª, sobre a transferencia á Xunta do colexio Juan Sebastián Elcano
antigo Salvador Moreno de Pontevedra.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado mércores 5 de maio, o Boletín Oficial do Ministerio de Defensa
publicou unha resolución do pasado 30 de abril polo que se lle cambia o nome ao
colexio Salvador Moreno de Pontevedra, que pasa a chamarse Juan Sebastián Elcano.
Mais alá do carácter tardío desta decisión, cómpre valorar positivamente a
desaparición dunha denominación que supoñía a homenaxe a un militar golpista e que
participou activamente na cruenta represión desenvolvida logo do golpe militar de 1936.
No tocante á escolla do novo nome do centro, consideramos que se debeu ter en conta a
existencia dunha estreita vinculación da cidade de Pontevedra co mar e a ampla nómina
de navegantes que fixeron historia nos mares do mundo.
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Con respecto á organización, ideario e adscrición deste centro educativo,
mantense nunha situación que se podería denominar “preconstitucional” e
“preautonómica”, coa pervivencia de trazos propias doutra época e non acordes con un
estado aconfesional:
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- O centro depende da Dirección de Asistencia do Persoal da Armada e ten a
consideración de “Centro de Ensino Privado”. A xestión do centro corresponde a unha
Xunta de Goberno e Administración composta por Oficiais da Escola Naval Militar de
Marín. Até o curso 2015-2016 a dirección técnico-pedagóxica do centro foi
desempeñada pola Congregación das “Discípulas de Jesús”.
- A financiación corre a cargo dos orzamentos do Estado, o colexio depende da
Xunta Superior de Acción Social da Armada mais está recoñecido como un centro de
ensino privado.
- O ideario do centro inclúe entre os seus principios o seguinte: “O proxecto
educativo inspírase nunha concepción cristiá do home e da vida”.
- O profesorado debe “aceptar sen reservas o ideario do colexio e actuar
congruentemente co mesmo no exercicio das súas funcións docentes”.
- A metodoloxía establece que “se inculcará unha actitude de amor a patria, á
Bandeira e ás Forzas Armadas”.
- O centro incumpre a normativa que regula o uso da bandeira española e
doutras enseñas e bandeiras, así como a normativa autonómica na materia, xa que no
exterior do edificio só ondea a bandeira española.
A situación deste centro constitúe unha anomalía histórica e un anacronismo
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pedagóxico. Unha reliquia dos tempos en que foi creado, en plena Ditadura, para
difundir valores propios dun réxime centralista, autoritario e uniformista. No tocante á
súa adscrición ao Ministerio de Defensa (Xunta de Acción Social da Armada) é unha
situación absolutamente anacrónica xa que as competencias educativas están
transferidas á Xunta de Galiza. Non ten ningún sentido que a administración militar
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xestione centros de educación obrigatoria (Primaria e ESO) porque non ten
competencias nesta materia. Neste sentido, o Ministerio de Defensa xa transferiu á
Xunta varios centros educativos da comarca de Ferrolterra.
Por outra parte, aínda que ten a consideración de “centro de ensino privado”, o
colexio está sostido integramente con fondos públicos do Ministerio de Defensa, o
persoal docente está contratado pola administración, o persoal directivo así como o de
apoio e servizos está formado por persoal militar e civil ao servizo da Armada .

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Como valora a Xunta de Galicia o feito de que o antigo colexio Salvador
Moreno, agora denominado Juan Sebastián Elcano, teña a condición de “centro
educativo privado” cando está financiando con fondos públicos e depende do Ministerio
de Defensa?
. Que valoración lle merece ao goberno galego que un centro dependente da
administración do Estado inclúa no seu ideario que o proxecto educativo “se inspira
nunha concepción cristá do home e da vida” e que o profesorado deba “aceptar sen
reservas” o ideario do colexio?
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. Que medidas ten previsto adoptar a Xunta de Galiza no exercicio das súas
competencias para velar polo cumprimento da normativa que rexe o uso de bandeiras?
. Ten previsto a Xunta solicitar do Estado a transferencia do citado centro, coa
finalidade de exercer ás súas competencias en materia educativa e integralo na rede de
ensino público obrigatorio de Galiza?
3
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Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

Asdo.: Luis Bará Torres
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Manuel Lourenzo Sobral
Deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 20/01/2022 11:46:21

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 20/01/2022 11:46:31

CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
REXISTRO-KsomSBZCK-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 11:46:39
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Á Mesa do Parlamento
Alexandra Fernández Gómez, Carme González Iglesias e Manuel Lourenzo
Sobral, deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG),

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

Pregunta para resposta oral na Comisión 4ª, sobre a necesidade de resolver os graves
problemas que arrastra o IES Chapela.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O IES Chapela foi construído en 1991, logo dunha intensa mobilización veciñal
que expresaba a existencia dunha forte necesidade de que Chapela contase cun novo
centro educativo destas características. O tempo viu dar a razón aos veciños e veciñas,
xa que se no primeiro ano após a posta en funcionamento do centro houbo xa 400
alumnas e alumnos matriculados, hoxe a cifra elévase ate os 936 matriculados. Na
actualidade este é un centro moi dinámico cuxa oferta inclúe 6 ciclos de Formación
Profesional que atraen a alumnado de toda a comarca.
Porén, as instalacións do centro presentan enormes carencias e problemas,
algunhas delas moi graves, que ao longo de todos estes anos non atoparon ningunha
resposta por parte da Xunta. Boa parte destes problemas “históricos” son consecuencia
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da improvisación e das présas coas que se fixeron as obras e dunha falta de vontade por
procurarlle solucións.
A primeira decisión problemática foi o emprazamento escollido, xa que o
instituto linda a leste coa estrada nacional e pola cara sur transcorre de forma paralela á
fachada, a tan só escasos dez metros, a autoestrada AP-9. O ruído constante que xeran
1
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estas dúas infraestruturas supera de forma permanente os 65 decibelios e chega a picos
de ate 80 dB, cando a intensidade sonora máxima para o ámbito docente está limitada en
55dB. Esta banda sonora permanente ten un impacto evidente na calidade ambiental do
centro, na saúde do alumando e do profesorado e na calidade do ensino.
Se a situación era grave con anterioridade, coas actuais normas de ventilación
por mor da pandemia a situación é insostible. Na actualidade algunhas das aulas
orientadas cara estas infraestruturas rexistran un nivel de ruídos tan elevado que
imposibilita que o alumnado poida escoitar ao profesor ou mesmo o debate nas aulas. O
nivel de ruído é tan elevado ao punto de que o profesorado necesita apoiarse no uso de
micrófonos e altofalantes para facerse escoitar.
A falta de instalación de pantallas acústicas e medidas correctoras tradúcese no
día a día do alumnado e do profesorado en maior irritabilidade, fatiga, perda de audición
e dificultades para concentrarse. A instalación de pantallas acústicas na AP9 sería unha
medida fundamental que incomprensiblemente a día de hoxe continúa sen realizarse.
Para alén disto existen outras medidas complementarias que son necesarias na medida
en que poderían contribuír a minimizar os ruídos, mais a Xunta de Galiza nunca
realizou ningún estudo ou proposta neste sentido.
A outra decisión problemática que se tomou para a construción do IES de
Chapela foi a de escoller unha parcela pequena, cunha forma irregular e sen capacidade
de ampliación. Na actualidade o centro non conta con ningún espazo cuberto onde
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realizar actividades deportivas ou culturais cun aforo superior a 60 persoas. O único
espazo habilitado como ximnasio ten graves problemas que impiden na actualidade o
seu uso como tal, de forma que na práctica o alumnado debe desprazarse ate un pavillón
municipal fóra do recinto. É realmente urxente dotar ao centro dun espazo cuberto onde
realizar este tipo de actividades. Porén a parcela non conta con espazo para a
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construción dun novo polideportivo, polo que a mellor opción sería cubrir a pista
polideportiva ao aire libre.
A falta de planificación inicial tamén fixo con que resulte necesario resolver o
problemático acceso actual cunha nova entrada directa dende a estrada principal e un
maior número de prazas de aparcadoiros. Así mesmo, o incremento de alumnado non se
traduciu nun aumento do persoal administrativo, polo que o centro presenta carencias
para prestar este servizo de forma continuada durante todo o horario lectivo.
En definitiva, este centro leva 30 anos arrastrando graves problemas que
minguan a calidade educativa que recibe o alumnado e que incluso afectan a saúde de
alumnado e profesionais.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Ten intención a Xunta de Galiza de realizar un proxecto completo que aborde
as deficiencias históricas das instalacións do IES Chapela?
. Conta a Xunta de Galiza con algún estudo sobre o elevado nivel de ruídos que
está a soportar o IES Chapela e do impacto que comporta sobre a saúde e a calidade do
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ensino?
. Está a Xunta de Galiza mantendo algunha negociación co Goberno Central
sobre o apantallamento da AP-9 ao seu paso pola área urbana de Vigo e nomeadamente
no seu paso polo IES de Chapela?
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. Ten acordado a Xunta de Galiza unha data límite para a instalación do
apantallamento acústico?
. Considera a Xunta de Galiza que o apantallamento da AP-9 debe facerse con
criterios de integración paisaxística?
. Que valoración fai a Xunta de Galiza da falta de apantallamento acústico ao
longo dos 30 anos de vida do IES de Chapela?
. É coñecedora a Xunta de Galiza de que o alumnado do IES Chapela debe
desprazarse ao pavillón municipal e ao auditorio municipal, fóra das instalacións do
centro, para paliar a falta dun ximnasio acaído e dun auditorio no propio centro?
. Ten intención a Xunta de Galiza de iniciar o proxecto para a cobertura da
actual pista polideportiva?
. Está disposta a Xunta de Galiza a realizar un novo acceso peonil dende a
estrada nacional?
. É coñecedora a Xunta de Galiza dos problemas no sistema de drenaxe e
canalización das augas pluviais na parcela?
. Considera a Xunta de Galiza suficiente o actual cadro de persoal
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administrativo?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Alexandra Fernández Gómez
Carme González Iglesias
Manuel Lourenzo Sobral
Deputadas e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 11:48:28

María do Carme González Iglesias na data 20/01/2022 11:48:33

CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
REXISTRO-YBPgjSmi2-1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Alexandra Fernández Gómez na data 20/01/2022 11:48:39
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Á Mesa do Parlamento
Manuel Lourenzo Sobral, Daniel Castro García e Mercedes Queixas Zas,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral na Comisión 4ª, sobre o período de adaptación na
educación infantil.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Consellaría de Educación vén de presentar unha proposta de orde para o
calendario escolar 2021/22 que ten importantes consecuencias para o período de
adaptación en 4º de educación infantil (3 anos).
Esta orde limita o papel dos docentes á hora de tomar decisións sobre o
período de adaptación na educación infantil o que ten importantes consecuencia para
a dinámica educativa das crianzas.
O proceso de adaptación na Educación Infantil debe ser un proceso flexíbel e
adaptado ás necesidades das nenas e nenos. Un período que permita tamén integrar
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ás familias nun proceso de cambios para unha crianzas e aos docentes coñecer e
avaliar as necesidades dunhas nenas e nenos que precisan dunha inclusión axeitada
para que os novos apegos repercutan de xeito positivo na súa integración.
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Por todo o exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral na
Comisión 4ª:
Vai a Xunta de Galiza modificar a orde para o calendario escolar 2021/22
para garantir que sexan os equipos docentes de EI, coordinados co equipo directivo e
o resto do claustro os que tomen as decisións sobre o período de adaptación en
educación infantil partindo da necesidade de que este período debe ser flexíbel no
seu horario e duración?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 11:49:58

Daniel Castro García na data 20/01/2022 11:50:05
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Mercedes Queixas Zas na data 20/01/2022 11:50:13
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Á Mesa do Parlamento
Manuel Lourenzo Sobral, Mercedes Queixas Zas e Daniel Castro García,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre as modificacións no calendario escolar anunciadas
polo Consellaría de Educación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Consellaría de Educación anunciou o cambio dos exames finais
extraordinarios entre os días 17 e 21 de xuño. Este cambio, que afecta á ESO, 1º BAC e
1º de FPB realizouse unha vez máis de xeito unilateral, sen contar con axentes
fundamentais da comunidade educativa (como as ANPAS) e sen convocar un órgano
como o Consello Escolar, que sería o axeitado para avaliar esta modificación e as súas
consecuencias.
Mais por se isto non fose dabondo, este cambio unilateral chega unha vez máis
cunha absoluta ausencia de avaliación, estudo e contraste, tanto da medida como das
súas consecuencias. Unha modificación que se adopta sen unha análise dos datos de
repetidores no noso país (dos máis altos de Europa), sen avaliación de programas como
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PROA+ ou ARCO, sen avaliación do decretazo contra o galego, nin de EDIXGAL... nin
de ningúns dos elementos necesarios para contextualizar e valorar unha medida deste
calado.
Porén, este cambio no calendario escolar, que precisaría primeiro de todo de
grandes consensos e de estudos serios que permitisen adoptala con eficiencia estará
1
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unha vez máis condenada ao fracaso se non vai acompañada de mecanismos que
permitan implementala sen que teña consecuencias negativas para a comunidade
educativa. Medidas como a redución das rateos, a modificación horaria do profesorado,
a reorganización curricular, coordinacións didácticas que permitan plans de reforzo que
eviten as repeticións ou o afortalamento da avaliación continua, etc.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Vai a Xunta de Galiza elaborar unha proposta na que se analicen os datos de
repetidores, os programas PROA+ e ARCO, o decreto 79/2010, EDIXGAL e calquera
outro elemento necesario para contextualizar e valorar unha medida como a
modificación das datas dos exames?
. Vai o Goberno Galego reducir as rateos profesor-alumno en todos os cursos
afectados por esta medida?
. Vai a Xunta de Galiza establecer modificacións horarias, reorientacións
curriculares e plans de reforzo encamiñados a reducir o número de repetidores?
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Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

Asdo.: Manuel Lourenzo Sobral
Mercedes Queixas Zas
Daniel Castro García
2

102634

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

Deputados e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
REXISTRO-cTFui5uIf-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 11:56:53
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Daniel Castro García e Manuel Lourenzo Sobral,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre a necesidade de dialogar e consensuar un novo
modelo común para a xestión e oferta educativa de todos os conservatorios galegos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A oferta formativa en estudos musicais en Galiza componse de sete
conservatorios de titularidade autonómica ubicados nas cidades da Coruña, Lugo,
Ourense, Pontevedra, Ferrol, Santiago de Compostela e Vigo.
Asemade, esta oferta educativa compleméntase cunha trintena de conservatorios
de titularidade municipal espallados por diferentes vilas de toda Galiza.
A existencia destas dúas redes provoca unha desigualdade tanto no acceso á
formación musical como na propia xestión económica e administrativa.
Por unha banda, obsérvase unha discriminación económica para o alumnado
interesado ao ter que asumir o pagamento de matrículas superiores no caso dos
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conservatorios municipais, que poden chegar a cuadruplicar a matrícula dun
conservatorio de titularidade autonómica. Un sobrecuste que ocasiona graves prexuízos
económicos para as familias e que restrinxe o acceso a esta formación para os habitantes
destas vilas e comarcas.
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Por outra banda, compróbase que as condicións laborais do profesorado son de
precariedade debido á absoluta desregularización do seu marco profesional.
Contratación por horas, limitación de instalacións e material musical, incerteza legal por
ausencia de normativas propias derivada, entre outras razóns, do feito de seren os
conservatorios municipais os únicos centros de estudo que seguen fóra da rede púlica de
educación da Xunta de Galiza.
A maiores, os concellos están a asumir unha competencia impropia que lles xera
un elevado gasto anual nos seus orzamentos e que mesmo chega a comprometer outr
tipo de servizos.
Esta realidade discriminatoria xa foi contemplada no pasado, chegando mesmo a
se constituír unha mesa de diálogo entre o sector e a Xunta de Galiza co fin de valorar
posíbeis unificacións entre as dúas tipoloxías de conservatorios.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Considera a Xunta de Galiza que a duplicidade na titularidade dos
conservatorios de música é garante dunha oferta ampla, xusta e equitativa?
. Considera a Xunta de Galiza que os concellos galegos poden ofertar os estudos
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musicais en igualdade de condicións que os conservatorios de titularidade autonómica?
. Está disposta a Xunta a dialogar e consensuar un novo modelo común para a
xestión e oferta educativa de todos os conservatorios galegos?
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Santiago de Compostela, 20 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 20/01/2022 11:59:18

Daniel Castro García na data 20/01/2022 11:59:21
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 11:59:30
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Olalla Rodil Fernández, Daniel Castro García e
Manuel Lourenzo Sobral, deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,

presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 4ª, sobre a ampliación
da permanencia de mozos e mozas con discapacidade nos CEE.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Decreto 229/2011 polo que se regula a atención á diversidade do alumnado
dos centros docentes, no seu artigo 20.4, indica que o límite polo que os mozos e mozas
con discapacidade poden permanecer nos centros de educación especial é de 21 anos.
Este feito provoca, segundo a Plataforma de ANPAS de CEE Galiza,
importantes consecuencias tanto para o alumnado como para as familias, que se senten
impotentes ao ver paralizado definitivamente o proceso formativo dos seus fillos e
fillas, ao tempo que imposibilita a conciliación laboral dos proxenitores, nomeadamente
das nais, que deben atender os fillos e fillas nos domicilios persoais e abandonar, en
moitos casos, a actividade laboral.
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Esta demanda familiar non é exclusiva de Galiza, senón que existen precedentes
semellantes no Estado español con resolución favorábel ás demandas das familias,
como é o caso da Comunidade Autónoma de Castela-León que acordou que o alumnado
con necesidades especiais poida permanecer nos seus centros educativos máis aló dos
21 anos.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. É coñecedora a Xunta de Galiza das demandas da Plataforma de ANPAS CEE
Galiza?
. Como valora o goberno a demanda da Plataforma de autorizar a permanencia
do alumnado con discapacidade nos CEE máis aló dos 21 anos?
. Considera a Xunta que a oferta pública de CEE é suficiente para atender a
demanda social desde un servizo público de calidade?
. Está disposta a Xunta a realizar a modificación regulamentaria precisa que
permita a continuidade do alumnado con discapacidade nos CEE máis aló dos 21 anos?
. En que prazo de tempo se compromete a Xunta a realizar esta modificación que
solicitan as familias?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
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Olalla Rodil Fernández
Daniel Castro García
Manuel Lourenzo Sobral
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e
Daniel Castro García, deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,

presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 4ª, sobre o impulso en
Galiza dun programa de retención e captación de talento forte.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A aposta na xeración de coñecemento como motor de desenvolvemento social,
económico e cultural está fóra de toda dúbida, máis aínda despois da crise sanitaria
provocada pola Covid-19 e as implicacións que esta tivo e está a ter máis aló da saúde.
A I+D+i non é só un ámbito estratéxico para a modernización e diversificación
do tecido produtivo, tamén constitúe un sector produtivo en si propio cuxa achega
reporta unha enorme riqueza ao conxunto da economía e da sociedade. Así o demostran
os datos daqueles países, algúns deles da nosa contorna, que levan anos investindo en
ciencia, investigación e innovación.
Se tomamos como referente o Regional Innovation Scoreboard 2019 (o último
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dispoñíbel) publicado pola Comisión Europea vemos como Galiza se sitúa entre os
territorios cunha innovación moderada baixa (Moderate – Innovator) fronte a Euskadi
ou Catalunya que se sitúan dous chanzos por riba como rexións europeas Moderate + e
aínda máis afastado está o norte portugués que é definido en termos comunitarios como
unha rexión innovadora forte (Strong -).
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Malia o inmenso potencial que posúe Galiza nesta materia, estanse a
desaproveitar recursos e a perder oportunidades ao carecer, entre outras cousas, dun
investimento forte –tanto público como privado-- e dun programa de recursos humanos
completo.
Neste senso, para o Grupo parlamentario do Bloque Nacionalista Galego hai
dúas cuestións urxentes que deben abordarse se queremos apostar, de maneira real e non
só retórica, na I+D+i como motor de desenvolvemento.
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situar,

progresivamente, no 2,5% do PIB. Actualmente e de acordo cos últimos datos oficiais
dos que dispomos (IGE, 2019), o investimento en Galiza en materia de I+D+i apenas se
sitúa no 0,97%, unha cifra pírrica que está por baixo do investido no país hai pouco
máis dunha década (1,04% en 2008).
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Doutra, o deseño dun programa de retención e captación de talento forte dentro
dun plan de recursos humanos que aposte no máis importante que ten calquera sistema
investigador, as persoas. Dentro del debe existir unha carreira investigadora completa e
definida en todas as súas etapas –desde a formativa até a profesional-- garantindo
certeza, estabilidade e capacidade de previsión ao persoal investigador.
Aí, xoga un papel esencial a etapa de consolidación da carreira investigadora
que permita quedar ao persoal formado en Galiza que así o desexe e retornar a aquel
outro que se formou total ou parcialmente no estranxeiro evitando a denominada fuga
de talento.
E é que, a inexistencia na práctica dun programa forte de retención e captación
de talento no noso país está a provocar a expulsión de ducias de persoas investigadoras
cada ano e impide retornar a outras. Isto, ademais da enorme perda de capital humano
que representa, supón unha enorme perda económica para Galiza. Cómpre lembrar o
importante esforzo colectivo que representa a formación do persoal investigador para o
conxunto da sociedade galega, investimento na súa práctica totalidade público que
acaba revertendo na xeración de coñecemento e capital humano noutros lugares de
Europa e do mundo pola falta de oportunidades aquí.
Na nosa contorna máis próxima temos exemplos de programas de retención e
captación de talento exitosos que situaron a territorios como Euskadi ou Catalunya na
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vangarda da investigación e innovación dentro do Estado español e da Unión Europea.
As fundacións ikerbasque e iCrea, coas súas diferenzas, supuxeron un enorme
impulso á política de I+D+i vasca e catalá amosando o enorme retorno que a ciencia e a
investigación teñen para o conxunto da sociedade e, especialmente, para o
desenvolvemento económico, social e cultural de calquera país.
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As cifras así o avalan. O ikerbasque conta cun orzamento anual de 19 millóns de
euros, en 2020 obtiveron 35,3 millóns de euros en fondos captados por 290
investigadoras e investigadores que traballan en 812 proxectos. O retorno directo é de
dous euros por cada euro que invisten.
Estes resultados non son flor dun día senón dun traballo de anos mais sobre todo
dunha aporta estratéxica pola I+D+i.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Valora a Xunta de Galiza impulsar un programa de retención, retorno,
consolidación e captación de talento investigador semellante ao ikerbasque e/ou o
iCrea?
. Cre que a política de I+D+i que desenvolveu o Goberno galego nos últimos dez
anos é a mellor para impulsar a ciencia, a investigación e a innovación como un sector
estratéxico de desenvolvemento económico, social e cultural?
. Que plans ten no inmediato e a futuro a Xunta de Galiza nesta materia?
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Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Mercedes Queixas Zas
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Daniel Castro García
Manuel Lourenzo Sobral
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Daniel Castro García e Manuel Lourenzo Sobral,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre a restitución do Castro Cociñadoiro (Arteixo-A
Coruña).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No ano 2004, a Autoridade Portuaria da Coruña convocou o concurso para a
adxudicación das obras de construción das Novas Instalacións Portuarias en Punta
Langosteira.
En xaneiro de 2005 iniciouse a escavación do castro. Coa chegada do verán de
2005, máis concretamente o 7 de xullo, o proceso estaba concluído e o 100% do sitio
arqueolóxico estaba á vista ou liberalizada a zona do castro de Punta de Muros como
consta na páxina web do porto exterior de Arteixo-A Coruña.
O xacemento do castro de Cociñadoiro ou Punta de Muros (Arteixo, A Coruña),
localizado nun punto estratéxico, xusto antes da chegada ao golfo Ártabro desde o sur,
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hoxe en día

atópase destruído como consecuencia da construción do complexo

portuario de Punta Lagosteira.
Trátase dun caso excepcional, tanto pola súa función como pola súa cronoloxía,
ao contar cunha datación que nos permite situalo como un dos castros máis antigos do
noroeste peninsular. A súa fase de construción estímase na transición do século X ao IX
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a.C., aínda que o seu momento de máxima ocupación e actividade non se desenvolvería
até os séculos VIII e VII a.C., permanecendo activo até o seu primeiro abandono no
paso da Primeira á Segunda Idade de Ferro.
A Autoridade Portuaria organizaba visitas guiadas ás obras do Porto Exterior da
Coruña durante varios anos para amosarlle aos cidadáns o proxecto mais nunca as
organizaron durante a escavación do castro. A escavación levouse a cabo con sumo
ocultismo, pois, durante todo o proceso, non se comunicou nada á comunidade local,
nin á científica nin aos medios, sobre o que alí se atopou. Todo se mantivo en silencio,
malia coñecerse perfectamente a relevancia do espazo.
Os responsables da Autoridade Portuaria, canda a Dirección Xeral de Belas
Artes do Ministerio de Cultura, tomaron a decisión de facer desaparecer o xacemento,
de costas aos cidadáns, lexítimos propietarios e financiadores da escavación do sitio
arqueolóxico, tanto da comunidade local de Arteixo como do resto do país.
Uns anos máis tarde, en 2009, e nos límites expropiados polo Porto Exterior a
200 metros do castro de Rañobre, sacaron á luz unha zona de 30 metros lineais que
parecía corresponderse cunhas construcións funerarias de época tardorromana.
A veciñanza, e máis en concreto a asociación de veciños de Rañobre, arrincaron
o compromiso da Autoridade Portuaria de analizar exhaustivamente os restos atopados e
estudar as liñas a seguir para a súa conservación, recuperando os seus achados,
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valorando a súa exposición igual que se faría co Castro Cociñadoiro, promesas
incumpridas até hoxe pola Autoridade Portuaria e por Fomento co pobo de Arteixo e
Galiza.
Moitas son as dúbidas e a falta de coñecemento que hai sobre estas tumbas
tardorromanas atopadas no entorno do Porto Exterior de Arteixo-A Coruña. A
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ocultación por parte da administración do Estado segue a ser a única certeza que
podemos saber.
Estatutariamente, Galiza asume como tarefa principal, a través das súas
institucións democráticas, a defensa da súa identidade, e os poderes públicos galegos
están na obriga de remover os obstáculos que dificulten a participación dos individuos e
dos grupos na vida cultural galega.
Neste marco, o Estatuto de Autonomía de Galiza asumiu, no seu artigo 27.18, a
competencia exclusiva en materia de patrimonio histórico, artístico, arquitectónico e
arqueolóxico de interese do noso país.
Recolle a Lei de patrimonio cultural de Galiza unha serie de disposicións xerais
que definen o patrimonio cultural desde unha perspectiva ligada ao seu uso e disfrute
pola

cidadanía,

concibíndoo

como

un

instrumento

de

cohesión

social

e

desenvolvemento sostible que dá soporte, como elemento integrador, á identidade do
noso pobo.
Establece ademais o ámbito de competencias, como xa vimos, e o réxime de
colaboración

interadministrativa,

fomentando

a

colaboración

de

todas

as

administracións implicadas na protección e promoción do patrimonio cultural de galego.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Ante a falta de determinación da Xunta de Galiza na defensa do patrimonio que
lle é propio e de responsabilidade, teñen coñecemento da localización dos restos e
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achados do Castro Cociñadoiro de Punta Lagosteira e das tumbas tardorromanas en
Arteixo e do estado de conservación na que se atopan?
. Teñen, a día de hoxe, informe do inventario dos materiais aparecidos nas
escavacións?
. Teñen pensado solicitar o traspaso de materiais e achados, tanto do Castro de
Punta Lagosteria como das tumbas tardorromanas aparecidas en Rañobre nos terreos do
Porto Exterior, atendendo ao articulado da nosa lexislación sobre patrimonio?
. A débeda coa sociedade arteixá é clarísima por parte da administración do
Estado a través da Autoridade portuaria, pois en 2012 debería estar construído o Centro
de Interpretación que debera aloxar os materiais aparecidos no xacemento. Pensa a
Xunta de Galiza reivindicar ante o Estado a construción de dito Centro museístico?
Teñen mantido conversas neste sentido?

Santiago de Compostela, 20 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
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Noa Presas Bergantiños, Carmen Aira Díaz e
Manuel Lourenzo Sobral, deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,

presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 4ª, sobre a retirada da
candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade pola UNESCO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 10 de decembro de 2019 o Presidente da Xunta presentaba perante os medios
o Plan Ribeira Sacra, co que o Goberno galego anunciaba a candidatura desta área a
Patrimonio da Humanidade pola UNESCO, despois de conseguir o apoio do Consello
do Patrimonio Histórico Español, organismo responsábel de seleccionar as propostas
que o Estado presenta cada ano ante a UNESCO, quen acordara elevar ao organismo
internacional a candidatura galega de cara á súa valoración polo Comité de Patrimonio
Mundial de 2021.
O proxecto prevía, segundo indicaba o Presidente da Xunta, un investimento
total de 34 millóns de euros ata 2023, distribuído en proxectos de actuación no
patrimonio e paisaxe cultural, a ordenación do territorio, a conservación dos valores
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naturais e medio ambiente, o desenvolvemento económico sustentable, a xestión do
turismo, a educación, formación e investigación ou a comunicación e participación.
Un plan definido como unha estratexia común para a conservación e protección
desta zona poñendo en destaque valores como o seu patrimonio románico e
antropolóxico, a paisaxe ou as mostras de enxeñaría vencelladas ao cultivo das vides.
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O goberno galego, de forma sorprendente e apenas a un mes da reunión de
votación, fai pública a decisión consensuada co goberno español de renunciar a
presentar a candidatura da Ribeira Sacra perante a UNESCO.
As razóns do abandono din estar sustentadas, segundo os medios de
comunicación, nas carencias técnicas que especialistas vinculados coa Unesco
detectaron en aspectos concretos da documentación coa que a Xunta respalda esta
candidatura e recollidos no informe de Icomos.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Que razóns concretas levaron a Xunta de Galiza a renunciar á presentación da
Ribeira Sacra como candidata a Patrimonio da Humanidade pola UNESCO en 2021?
. Que avaliación negativa recolle o informe do Icomos? A que aspectos
concretos se refire?
. Mantivo a Xunta reunións con colectivos e asociacións vinculados ao estudo e
divulgación do patrimonio galego para a elaboración do documento informativo da
candidatura?
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.

Recibiron

propostas

e

alegacións

deses

colectivos?

Atendéronas

incorporándoas á documentación elaborada pola Xunta?
. Que calendarización contempla a Xunta para continuar a desenvolver o Plan
Ribeira Sacra, á vista da retirada da candidatura para 2021?
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Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Noa Presas Bergantiños
Carmen Aira Díaz
Manuel Lourenzo Sobral
Deputadas e deputado do G.P. do BNG
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Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Daniel Castro García e Manuel Lourenzo Sobral,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Barrio das Flores foi construído na década dos 60 do pasado século para dar
solución ás dificultades de acceso á vivenda. No seu momento foi un destacado
expoñente dun urbanismo moderno e innovador e dunha concepción social e funcional
da planificación urbana e da arquitectura. Participaron no seu deseño arquitectos do
prestixio de Andrés Fernández Albalat ou José Antonio Corrales, dúas veces Premio
Nacional de Arquitectura.
Porén, co paso dos anos a carencia de investimento público e de mantemento
sumiron o Barrio das Flores nun proceso de degradación e abandono. O Barrio das
Flores precisa dun plan de rehabilitación integral que recupere e poña en valor este
barrio emblemático. Porén, en tanto este plan de rehabilitación integral non sexa unha
realidade, son necesarias actuacións que melloren no curto prazo a calidade do espazo
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público e con iso a calidade de vida de veciñas e veciños.
Tal é o caso da reparación e rehabilitación de fachadas, pois nalgúns casos o seu
deficiente estado de conservación provoca múltiples problemas como humidades ou
desprendimentos de cascallos.

1

102655

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

Nesta situación atópase, en particular, a Comunidade de Propietarios da torre da
Rúa Petunias 1C, unha das máis afectadas pola situación descrita, pois leva tres anos
esperando pola concesión de licenza para proceder á reparación da fachada, até agora
denegada pola protección patrimonial da que goza o edificio.
A necesaria protección e posta en valor do patrimonio arquitectónico debe ser
sempre compatíbel co seu adecuado estado de conservación, para o cal son
imprescindíbeis actuacións dirixidas ao seu mantemento e rehabilitación.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. É coñecedora a Dirección xeral de patrimonio cultural da Xunta de Galiza das
demandas da Comunidade de Propietarios da torre da Rúa Petunias 1C, no Barrio das
Flores da Coruña, relativas á necesidade de acometer obras de mantemento e
conservación do edificio?
. Que razóns explican que leven os propietarios tres anos esperando pola
concesión de licenza para proceder á reparación da fachada?
. Como valora a Xunta atender as demandas da veciñanza que reclama poder
resolver o deficiente estado de conservación deste edificio que provoca múltiples
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problemas como humidades ou desprendimentos de cascallos, respectando a protección
patrimonial da que goza o edificio?
. Que solucións achega a Xunta aos propietarios? En que prazo?
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Olalla Rodil Fernández e Manuel Lourenzo Sobral,
deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre a necesidade de ampliación da oferta formativa en
interpretación de lingua de signos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Na actualidade, estímase que existen en Galiza uns 800 intérpretes titulados
mediante a formación regulada na Titulación de Técnico Superior de Interpretación da
Lingua de Signos e Guía-intérprete de Persoas Xordocegas que se impartiu no CIFP
Ánxel Casal da Coruña entre os cursos 2000-01 e 2015-16.
Nesta altura, en Galiza non dispomos de oferta formativa desa cualificación
oficial profesional, pois o Ciclo Superior de Mediación Comunicativa non alcanza os
obxectivos nin o grao de formación que si atendía a mencionada e xa extinta titulación.
Este baleiro formativo existente desde o ano 2016 explica que na actualidade
non haxa unha oferta suficiente de intérpretes en disposición de traballar e de atender as

CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
REXISTRO-scZv1F98p-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

demandas dos servizos de interpretación.
Ao non se acrecentaren novas promocións, non se pode garantir a
dispoñibilidade de profesionais para traballar nos distintos sectores nos que se precisan,
é dicir, os servizos públicos (ensino, sanidade, ámbito xurídico, administrativo…), o
ámbito asociativo e os servizos privados puntuais.
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Esta situación, constatada desde a delegación galega da Federación Española de
Intérpretes de Lengua de Signos y Guías-Intérpretes, aínda se ve agudizada pola
imposibilidade de accederen os profesionais da interpretación a estudos de grao no
sistema universitario galego para avanzar na súa especialización.
Poder optar á formación universitaria de intérpretes de lingua de signos abriría a
posibilidade de que os actuais profesionais, estean ou non en activo, poidan optar a unha
titulación superior para poder obter mellores condicións de traballo.
Nesta altura esta formación só é accesíbel fóra de Galiza, o que dificulta, cando
non imposibilita, as facilidades para o seu acceso, tanto para persoas traballadoras con
vontade de ampliaren a súa formación como para novas estudantes.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. É coñecedora a Xunta da insuficiente oferta de profesionais da interpretación
en lingua de signos para atender as necesidades reais da poboación xorda?
. Concorda o goberno coa necesidade de ampliar a oferta formativa en
interpretación de lingua de signos na oferta pública da formación profesional?
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. Concorda coa necesidade de ofrecer desde o sistema universitario galego esta
formación de grao para ampliar a súa formación e especialización?
. Que medidas se adoptaron por parte do goberno galego para dar cumprimento
ao acordo unánime desta cámara de ofertar servizos de intérpretes na sanidade pública
galega de forma continuada?
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. Está cuberta esa atención tan imprescindíbel á que teñen dereito as persoas
xordas?
. Que procedemento empregaron para dar resposta a este servizo?
. Que medidas se compromete a activar a Xunta de Galiza para atender as
necesidades formativas de profesionais intérpretes de lingua de signos, actualmente
insuficientes?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, en demanda dun Estudo de Impacto ambiental conxunto
dos seis parques eólicos que se prevén construír no Monte do Gato que garanta a
conservación e posta en valor da Necrópole Megalítica do Monte do Gato.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No Monte do Gato, nos concellos de Oza-Cesuras, Aranga e Coirós, está
prevista a construción de 6 parques eólicos - P.E. Felga, P. E. Gato, P. E. Penas Boas, P.
E. Feás, P. E. Seselle e P. E. Fontella – cun total de 40 aeroxeneradores. O Monte do
Gato está incluído dentro das áreas de desenvolvemento eólico do Pico Felga e do
Monte do Gato recollidas no Plan sectorial eólico de Galiza.
Catro destes proxectos de Parque Eólico pasaron recentemente a exposición
pública dos seus estudos de impacto ambiental (EIA), concretamente o P. E. Felga que
promove Greenalia, e os Parques Seselle, Feás e Fontella que promove Galenergy.
Desde o BNG presentamos alegacións a estes proxectos nos que botamos en falta un
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estudo de conxunto do impacto destes 40 aeroxeneradores nunha área de menos de 5
quilómetros. Os impactos ambientais estúdanse por separado, e nos casos dos tres
parques de Galenergy nin sequera se recollen os outros 3 parques de Greenalia que se
prevé construír na zona.
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A fragmentación dun Parque Eólico é unha práctica fraudulenta cando se
presenta un Estudo de Impacto Ambiental individual de cada un dos proxectos
fragmentados, evitando unha avaliación global de todo o proxecto e das garantías
esixibles, como recolle a Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Sala do
Contencioso, Sede A Coruña, Sección 3, data 09/11/2020, Nº de Recurso 7134/2019, Nº
de Resolución: 254/2020.
Ademais no Monte do Gato atópase unha gran necrópole megalítica formada por
17 mámoas catalogadas e dous petróglifos. Se ben, esta necrópole, que foi sinalizada no
seu día, se atopa nunha situación de evidente abandono por parte das administracións
que teñen a competencia sobre patrimonio e que teñen a obriga legal da súa
conservación e posta en valor, nomeadamente da propia Xunta de Galiza, que ten a
competencia exclusiva sobre o Patrimonio en Galiza, trátase dun importante ben
patrimonial que é necesario conservar e poñer en valor.
Segundo puidemos ver nos medios de comunicación nas pasadas semanas na
zona onde se prevé a instalación dun dos aeroxeneradores do Parque Felga, existen dúas
mámoas non catalogadas e sempre segundo información dos medios, despois da
denuncia dunha veciña da zona, isto vai obrigar a repetir o estudo arqueolóxico para
este parque en concreto.
Ademais, 9 dos aeroxeneradores do Parque Eólico Fontella atópanse dentro da
zona núcleo da Reserva da Biosfera das Mariñas e Terras do Mandeo e afecta ademais,
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segundo o propio Estudo de Impacto Ambiental, a un hábitat de interese comunitario.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
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- Ten a Xunta de Galiza coñecemento da Sentenza do Tribunal Superior de
Xustiza de Galiza que impide a división en diferentes proxectos dun mesmo Parque
Eólico para evitar as garantías ambientais?
- Pensa obrigar a realización dun estudo conxunto do impacto deses 40
aeroxeneradores e polo tanto un novo estudo do impacto ambiental dos mesmos?
- Ten a Xunta coñecemento da situación en que se atopa a Necrópole Megalítica
do Monte do Gato, con 17 mámoas catalogadas e petróglifos que se verán afectados
directamente por estes Parques?
- Que medidas pensa tomar para garantir a correcta catalogación dos bens
patrimoniais da zona, despois de demostrarse que hai elementos aínda sen recoller nos
catálogos de bens patrimoniais? Que medidas pensa tomar para garantir a súa
conservación e posta en valor?
- É coñecedora a Xunta de Galiza de que 9 dos aeroxeneradores do Parque
Eólico Fontella se atopan dentro da zona núcleo da Reserva da Biosfera das Mariñas e
Terras do Mandeo?
- Que medidas vai adoptar para priorizar a boa saúde ambiental desta zona
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considerada hábitat de interese comunitario

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Daniel Castro García
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Á Mesa do Parlamento
Sandra Vázquez Dominguez, Teresa Egerique Mosquera, Ovidio Rodeiro Tato,
Elena Súarez Sarmiento, Carlos Gómez Salgado, José Luis Ferro Iglesias, Moisés
Rodríguez Pérez e María Felisa Rodríguez Carrera 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 en Comisión 4ª Educación e Cultura.
A Constitución Española, no seu artigo 3, recoñece a pluralidade lingüística de España,
establece a oficialidade do castelán en todo o Estado e das demais linguas nas
respectivas comunidades autónomas de acordo cos seus estatutos.
Así mesmo, ordena a protección e o respecto, dun modo especial, do patrimonio
cultural que constitúen as distintas modalidades lingüísticas
Os lazos culturais e lingüísticos entre a comunidade veciña de Castela e León e Galicia
son evidentes dende tempos pasados.
A Junta de Castilla y León colabora dende hai anos coa Xunta de Galicia para fomentar
o uso da lingua galega nos territorio limítrofes da Comunidade. Así, os centros
educativos do Bierzo e Sanabria ofrecen a posibilidade de estudar a nosa lingua, o
galego.
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte pregunta oral
en comisión:
Que valoración realiza o Goberno galego sobre o Protocolo de Colaboración entre a
Xunta de Galicia e a Junta de Castilla y León para a promoción da lingua galega no
Bierzo e Sanabria?
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Á Mesa do Parlamento
Rosana Pérez Fernández e Manuel Lourenzo Sobral, deputada e deputado do
Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto
no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 4ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Os conservatorios de música non dependentes da Xunta de Galiza, máis de 20
neste momento en todo o país, desenvolven un labor formativo fundamental que a
propia Consellaría de Educación non é quen de atender nos centros da súa titularidade e,
non entanto, supoñen unha carga económica importante para os concellos dos que
dependen que, en moitos casos, vense con moitas dificultades para atendelos.
Esta problemática xa foi trasladada en numerosas ocasións ao goberno galego
por parte dos propios concellos afectados, mais tamén pola FEGAMP que considera
clave garantir a continuidade e hai anos xa que solicitou abrir unha mesa de negociación
para garantir a viabilidade económica que asegure o futuro dos conservatorios.
Neste sentido, tamén foron numerosas as iniciativas deste Grupo Parlamentar
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que se rexistraron no Parlamento de Galiza e, das que chegaron a debate, só obtivemos a
negativa sistemática do Grupo que sostén ao goberno de Galiza.
Nesta ocasión referímonos ao que hoxe é o conservatorio de música profesional
‘Enrique Paisal’ de Ribeira, que comezou a súa actividade hai máis de corenta anos
como escola municipal e que veu materializada a súa creación como conservatorio de
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grao medio, como filial do superior de música de Santiago, no ano 1992 e ata 1995 no
que se asina un convenio propio entre o concello e a Consellaría de Educación.
Finalmente, no ano 2004, créase o conservatorio de música profesional de Ribeira para
impartir os graos elemental e medio ou profesional.
Ao longo de todos estes anos por el levan pasado miles de alumnos e alumnas e
na actualidade é a referencia en estudos musicais profesionais e no labor profesional do
seu profesorado de toda a comarca do Barbanza e, polo tanto, a súa existencia é
incuestionábel.
Non entanto, os recursos materiais e humanos que o sosteñen son
manifestamente mellorábeis, a comezar polas evidentes e graves deficiencias do propio
edificio que o alberga, e perfectamente coñecidos dende hai anos polo concello de
Ribeira.
Un cadro de persoal, docente e non docente, de 18 persoas e un número de
arredor de 150 alumnos e alumnas anuais conviven nun edificio que dista moito de estar
preparado para desenvolver unha actividade cunhas características moi específicas e
para o coidado e mantemento dos instrumentos que non son precisamente accesíbeis
dende o punto de vista económico.
Aulas con escasa ou inexistente insonorización, enormes e extensas humidades
que chegan aos tres andares do edificio e provocan a aparición de numerosos fungos,
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baixas temperaturas que se rexistran no inverno e moi altas coa chegada do bo tempo.
En definitiva, incomodidade, deterioro e insalubridade á que están expostas case 170
persoas durante todo o ano.
Mais as lamentábeis condicións nas que se atopa o local onde se localiza o
conservatorio non son as únicas que afectan ao seu funcionamento. A realidade
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discriminatoria que viven estes centros de estudo por seren os únicos que seguen fóra da
rede pública de educación da Xunta esténdese tamén neste caso á oferta formativa e ás
condicións laborais do seu profesorado.
Ata hai tres anos víñanse impartindo en Ribeira clases de iniciación á música
para alumnado menor de seis anos, vitais para a propia subsistencia do conservatorio e
moi útiles e beneficiosas para a formación dun importante número de nenos e nenas. É
unha actividade que xa non existe, que segue a ser demandada por numerosos pais e
nais de toda a comarca e que se podería poñer en funcionamento nun breve prazo de
tempo se se levara a cabo a contratación do/a especialista correspondente.
As condicións laborais do profesorado son de precariedade. A maioría está
contratado por 20 horas, horario que precisaría ampliarse para poder diminuír as ratios
nas materias colectivas e para ampliar o currículo formativo que neste momento se
oferta. Os últimos cursos véñennos comezando cunha planificación horaria moi superior
ás 20 horas que teñen contratadas, situación que non se regulariza ata entrado xa o
segundo trimestre e que non se lle retribúe nin cotiza ao persoal afectado.
É evidente que todas estas cuestións inciden dun xeito negativo nunhas
ensinanzas que hoxe en día son unha necesidade educativa máis e que están moi
valoradas polo alumnado, polas súas familias e pola sociedade en xeral. É, polo tanto,
imprescindíbel que o goberno galego se implique na solución dos problemas existentes
e xa que non os asume, colabore en manter e mellorar uns servizos que sufragan
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practicamente na súa totalidade os concellos e que en moitos casos poden correr o risco
de desaparecer.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. É coñecedora a Xunta de Galiza da situación na que se atopa o conservatorio de
música profesional de Ribeira? Se é así, que valoración fai da mesma?
. Considera que ese conservatorio municipal, que atende a toda a comarca da
Barbanza, está dotado cos suficientes recursos económicos e humanos para desenvolver
un labor nas condicións que precisa a actividade formativa musical de calidade?
. Ten a Xunta de Galiza algunha demanda do concello de Ribeira relativa á
mellora do edificio do conservatorio e da dotación do seu persoal e ampliación de
actividades? Se é así, que previsións ten de atendela?
. Vai colaborar economicamente o goberno galego para adecuar o edificio que
alberga o conservatorio? De ser así, en que medida e en que prazo temporal?
. Ten previsto chegar a acordos co concello para mellorar a oferta formativa do
conservatorio, nomeadamente a referida ás clases de iniciación á música para alumnado
menor de seis anos? Contempla facelo para retomar esa actividade no vindeiro curso?
. Entra dentro das previsións da Xunta de Galiza contribuír economicamente a
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corrixir e evitar a precariedade laboral do profesorado do conservatorio de Ribeira?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

Asdo.: Rosana Pérez Fernández
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Manuel Lourenzo Sobral
Deputada e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Rosana Pérez Fernández na data 20/01/2022 13:07:10

CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
REXISTRO-2vatcPDs0-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 13:07:19

5

102671

OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, María González Albert e Mercedes Queixas Zas,
Iago Tabarés Pérez- Piñeiro e Manuel Lourenzo Sobral, deputadas e deputados do
Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto
no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 4ª, relativa á corrección da deturpación do topónimo de Ourense na
sinalización viaria galega, singularmente na estrada Ou-536 (Ourense-Trives).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Un dos aspectos onde a represión lingüística, especialmente a impulsada na
ditadura franquista, se fixo máis visíbel e simbólica é o da deturpación da toponimia.
Sobre o papel, desde a aprobación do Estatuto de Autonomía, Galiza
desenvolveu instrumentos diversos para recuperar e restaurar ámbitos de uso para a
lingua. Máis aínda, colectivos sociais e culturais desenvolveron unha importante labor
neste ámbito. Así mesmo, as recomendacións internacionais a prol da diversidade
lingüística e da protección das linguas minorizadas e minoritarias contempla a
necesidade de salvagarda dos nomes propios e de lugares, mesmo as propias Nacións
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Unidas teñen ditado recomendacións ao respecto.
No marco desta evolución, a propia Lei 3/1983, do 15 de xuño, de
Normalización Lingüística fixa o marco para o uso oficial do galego en diversos
ámbitos e senta os vieiros legais para a recuperación e fixación da toponimia galega. No
seu artigo 10 estabelece que "os topónimos de Galiza terán como única forma oficial a
galega" e que "corresponde á Xunta de Galiza a determinación dos nomes oficiais dos
1
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municipios, dos territorios, dos núcleos de poboación, das vías de comunicación
interurbanas e dos topónimos de Galiza.”
A pesares da normativa existente, distintas entidades públicas e privadas seguen
a vulnerala sistematicamente. Aínda que se deron pasos adiante, grazas ao labor de
entidades como A Mesa pola Normalización lingüística e doutros colectivos sociais e
culturais así como de organismos e entidades vinculados ao estudo e divulgación da
lingua galega.
Porén, malia este esforzo, continúa sendo norma que os topónimos sexan
deturpados. Froito do desatendemento das administracións e da vontade recentralizadora
do Estado, continúan presentes moitas mostras de deturpación dos nomes e numerosos
incumprimentos da lexislación vixente.
De forma especialmente preocupante, chama a atención que o topónimo
Ourense sexa mal empregado pola propia administración, sendo habitual no ámbito
ferroviario. Máis aínda, a propia Xunta de Galiza está a deixar moito que desexar canto
ao cumprimento da norma, tanto na súa defensa diante do Estado e das entidades
privadas como nos ámbitos que lle son competencia propia.
Un destes exemplos negativos é o caso da estrada OU-536 entre Trives e
Ourense. Durante anos, este grupo Parlamentar alertou do uso deturpado do topónimo
Ourense na estrada de titularidade galega OU-536, que une Ourense e Trives. Desde a
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Xunta de Galiza, para a que non é unha prioridade, a actitude foi de falta de dilixencia.
Finalmente, cando se acometeu a reforma da Avenida de Otero Pedrayo ao seu paso
pola cidade, corrixiuse o sinal deturpado á altura do barrio das Lagoas. Porén, nesta
estrada continúan mostras vivas deste desleixo, como é o caso do sinal que existe no
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alto do Couso, que por outra banda está obsoleto e non encaixa co paradigma de sinais
que se emprega na actualidade.
Por estes motivos, e tendo en conta a importancia de que a Xunta de Galiza se
comprometa co respecto á toponimia do noso país, é necesario que acometa a corrección
desta situación con carácter inmediato.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Vai corrixir o goberno galego os topónimos deturpados das vías que son da súa
responsabilidade e singularmente da OU-536?
. Vai corrixir a Xunta de Galiza o caso referido? En que prazo?
. Coñece máis? Que actuacións leva a cabo para fiscalizar o cumprimento?
Recibiu reclamacións ao respecto por parte dalgún municipio? En que datas e con que
resultado? E doutros colectivos sociais? Cales e en que data?
. Que ten feito a Xunta para que o Estado cumpra a legalidade cos topónimos
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galegos?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
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María González Albert
Mercedes Queixas Zas
Iago Tabarés Pérez- Piñeiro
Manuel Lourenzo Sobral
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 13:08:42

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 20/01/2022 13:08:46

Mercedes Queixas Zas na data 20/01/2022 13:08:55

María González Albert na data 20/01/2022 13:09:03
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Noa Presas Bergantiños na data 20/01/2022 13:09:10
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Á Mesa do Parlamento
Manuel Lourenzo Sobral, Mercedes Queixas Zas e Daniel Castro García,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre o bacharelato de artes no Concello de Redondela.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hai escasas semanas o BNG trouxo a esta comisión unha iniciativa para dotar o
concello de Redondela dun bacharelato de artes. Unha proposta á que o Partido Popular
se opuxo alegando que non existía nin demanda nin unha vontade unánime dos grupos
da corporación municipal e da comunidade educativa de Redondela a este respecto.
No último pleno celebrado no concello de Redondela debateuse unha iniciativa
para dotar este concello do bacharelato artístico. Neste pleno empregáronse os mesmos
argumentos presentados por este grupo nesta comisión parlamentar de educación, e a
diferenza do que aconteceu aquí acadouse un acordo unánime de todos os grupos.
Alén de nese pleno evidenciárense as contradicións e falsidades esgrimidas polo
Partido Popular nesta comisión, demostrouse tamén que dotar o concello de Redondela
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dun bacharelato artístico non só é unha demanda xusta da comunidade educativa senón
unha petición que está avalada por toda os axentes educativos senón que está respaldada
por todos os grupos políticos do Concello de Redondela.
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Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral na Comisión
4ª :
Vai o Goberno galego ofertar os estudos do bacharelato artístico en Redondela
antes do curso 22/23?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 13:13:38
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Mercedes Queixas Zas na data 20/01/2022 13:13:46

Daniel Castro García na data 20/01/2022 13:13:55
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Á Mesa do Parlamento
Alexandra Fernández Gómez, Carme González Iglesias e Manuel Lourenzo
Sobral, deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG),

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

Pregunta para resposta oral na Comisión 4ª, sobre o peche dunha unidade educativa
no CEIP Frián Teis de Vigo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O CEIP Plurilingüe Frián Teis, na cidade de Vigo, é un dos poucos centros
públicos da súa contorna, que fica rodeado de colexios privados e concertados. Durante
anos, o esforzo conxunto da comunidade educativa deste colexio logrou impulsalo
como un referente educativo, merecendo diferentes premios e recoñecementos.
A Xefatura Territorial de Educación comunicou, a finais do pasado mes de
xuño, a decisión de fechar unha das dúas liñas do 4º curso de Educación Infantil neste
centro de cara ao vindeiro curso escolar 2021-2022, alegando unha pretensa diminución
no número de crianzas matriculadas.
No entanto, tal e como puxo en coñecemento da Consellaría de Educación a
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ANPA do centro, a matriculación non se adoita completar en xuño sendo habitual que
se incremente a mesma en setembro. Así se demostra polo feito de que nos últimos 8
anos

en setembro se teña incrementado nunha media de 22 novas alumnas/os a

matriculación no colexio.
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A fins de xuño, para 4º de Educación Infantil había xa confirmadas 20
matrículas, á que hai que engadir outra formalizada fóra de prazo, así como un número
importante de familias que amosaron o seu interese polo centro pero que fican á
expectativa da evolución pandémica, así como da organización da posta en marcha de
servizos complementares, como a Aula Madruga (xa confirmada pola propia ANPA), o
que fai prever que se engadan novas matrículas.
A supresión dunha das liñas en 4º de Educación Infantil supón un recorte
inxustificado que terá un grave impacto no devir do propio colexio nos vindeiros anos,
na medida en que de se manter suporía a redución paulatina dunha liña nos restantes
niveis educativos nos vindeiros cursos, o que resulta especialmente prexudicial para as
familias das crianzas que cursan a educación infantil na Escola da Rúa Aragón e que
fican adscritas, por zona, ao CEIP Frián Teis para a realización da educación Primaria.
Ademais, esta supresión suporá unha redución de profesorado coincidindo,
precisamente, co curso no que a educación infantil do centro se integra dentro do seu
proxecto plurilingüe, comprometendo na práctica esa incorporación.
Un puntual, e inda por se acreditar, descenso na matriculación non pode ser
utilizado, máis unha vez, pola Consellaría de Educación como coartada para recortar
prazas e profesorado nun centro público. Moi ao contrario, mesmo de se confirmar,
suporía unha oportunidade para reducir as ratios profesorado/alumnado alargando a
calidade do ensino e xerando unas mellores condicións para a práctica docente e a
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aprendizaxe.
A comunidade educativa do CEIP Frián Teis, após realizar intensas xestións coa
Consellaría para procurar evitar este recorte, sen obteren resposta ás mesmas, vén de
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iniciar un proceso de mobilizacións para rexeitar este recorte inxustificado que constitúe
máis un ataque contra o ensino público en Galiza.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Que motiva á Consellaría de Educación a suprimir unha das liñas de 4º de
Educación Infantil do CEIP Frián Teis de Vigo, cando a matriculación inda non está
fechada?
. É consciente a Consellaría do grave prexuízo que ocasionará á comunidade
educativa esa supresión, ao comprometer a continuidade doutras liñas en niveis
educativos superiores nos vindeiros cursos?
. Que resposta deu a Consellaría ás alegacións trasladadas por parte da ANPA do
CEIP Frián Teis Vigo para manter a segunda liña de 4º de Educación Infantil?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Alexandra Fernández Gómez
Carme González Iglesias
Manuel Lourenzo Sobral
Deputadas e deputado do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Alexandra Fernández Gómez na data 20/01/2022 13:14:54

María do Carme González Iglesias na data 20/01/2022 13:15:04
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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 ao funcionamento do “Fondo solidario de libros
de texto e axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar” para o
alumnado de ensino obrigatorio.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde a supresión da gratuidade dos libros de texto que se instaurara en Galiza no
curso 2005-06, a Xunta de Galiza optou por outorgar unhas bolsas para a adquisición dos
libros e do material escolar no ensino obrigatorio.
Estas bolsas teñen en conta o criterio da renda familiar, mais non outras cuestións
de suma importancia como o nivel educativo que van cursar os nenos e nenas que
pertencen á unidade familiar que solicita a bolsa.
Por este motivo, en moitos casos, o custo dos libros pode ser moi inferior á
cantidade que se recolle no cheque ao que a familia ten dereito. Neste caso, a unidade
familiar “perde” esa diferenza de diñeiro, que non se pode gastar en material escolar ou
CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
REXISTRO-6k5itGf78-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

libros de lectura.
Un outro sistema, que tivese en conta o nivel educativo que vai cursar a rapazada,
que permitise mercar outro tipo de útiles de papelaría ou libros de literatura, sería moito
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máis proveitoso. Asemade, cumpriría permitir que ese diñeiro puidese ser gastado en
calquera momento ao longo do curso académico.

Por todo o exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral na Comisión
4ª:
Está disposto o goberno a realizar as mudanzas necesarias para mellorar o sistema
do Fondo solidario de libros de texto e axudas para a adquisición de libros de texto e
material escolar?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Mercedes Queixas Zas na data 20/01/2022 13:20:43

Daniel Castro García na data 20/01/2022 13:20:47
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Á Mesa do Parlamento
Manuel Lourenzo Sobral, Daniel Castro García e Mercedes Queixas Zas,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto nm Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O vindeiro 9 de agosto iniciamos un curso marcado un ano máis pola pandemia.
Un curso que a propia Conferencia Sectorial de Educación cualifica como “de
transición”.
Se ben a situación non é a mesma que hai un ano, hai dous factores que son
innegábeis. Por unha banda, que non sabemos cal vai ser a evolución da pandemia e
pola outra que precisamos máis ca nunca do reforzo no ensino público para minimizar
estes efectos e axudar ao alumnado que máis o precise.
Mais a pesar desta realidade que está a ser sinalada por toda a comunidade
educativa, a actitude da Consellaría de Educación segue a ser a mesma: recortes,
mentiras e propaganda.
Ao tempo que outras comunidades están anunciando que van manter (e mesmo
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reforzar) o número de profesores para este curso (Baleares, Cantabria, Cataluña,
Euskadi, Navarra, A Rioxa) no caso de Galiza, o PP anuncia unha avalancha de recortes
no profesorado de todos os niveis educativos.

1

102685

OFICINA PARLAMENTAR

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

Anuncios no recorte do profesorado que no caso de secundaria, sabemos que a
inspección e as xefaturas territoriais xa comunicaron aos centros a perda dun total de
435 profesores a respecto do curso 20/21. Pero mesmo se a referencia fose a do curso
19/20 hai un recorte de 189 profesores menos.
Do mesmo xeito, no DOG do venres 6 de agosto faise efectivo un recorte
definitivo de 109 unidades de educación infantil e primaria. (máis de 150 mestras e
mestres)
Mais por se isto non fose dabondo, o mesmo día que Román Rodríguez
agradecía o esforzo do profesorado executaba o agradecemento anunciando un recorte
de case a metade dos profesores de reforzo. Fronte aos 2300 profesores de reforzo
contratados o curso pasado este ano haberá só 1.250 no anunciado como Plan recupera:
800 corresponderían programa ARCO e 450 do programa PROA.
A pasado 4 de agosto publicouse o Real Decreto 684/2021 que se anuncia un
reparto ás Comunidades Autónomas de 13.486 M€. Galiza recibirá 828 M€ deste
reparto. A pesar de que no propio real decreto se establece como finalidade para estes
fondos “a prestación de servizos públicos fundamentais prestados á cidadanía, tales
como a educación, la sanidade e los servizos sociais” no caso galego, a Xunta de Galiza
continúa anunciando nas súas declaracións públicas recortes de profesorado.
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Por todo o exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral na
Comisión 4ª:
Vai o goberno galego ampliar en mil o número de docentes no ensino público,
de maneira que se poida garantir a atención de todo alumnado que o precise, mantendo
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cando menos o mesmo número de profesores que no curso 20/21 nos centros e
ampliando os cadros docentes co obxectivo de reducir as rateos máximos, tendo como
referencia 20 alumnos en educación infantil e primaria e 25 en secundaria?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 20/01/2022 13:28:21

Daniel Castro García na data 20/01/2022 13:28:25
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 13:29:01
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre as accións políticas que debe levar a cabo o goberno
galego a respecto das conclusións do Foro Patrimonio e Sociedade coordinado polo
Consello da Cultura Galega.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Consello da Cultura Galega presentou recentemente a Guía práctica para a
análise dun sector clave na gobernanza do futuro, un traballo que a Sección de
Patrimonio e Bens Culturais do Consello da Cultura Galega iniciou en 2018 co obxectivo
de trazar as liñas xerais que servisen de base para o desenvolvemento desde o Foro
Patrimonio e Sociedade.
A metodoloxía de traballo baseouse, ao longo de tres anos, na intervención e
participación coral, sucedéndose múltiples xuntanzas no seo da propia sección, en
primeiro termo, para logo contrastar con participantes externos constituídos en tres mesas
de traballo (Patrimonio, políticas públicas e normativa legal / Xestión patrimonial:
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conservación, protección, promoción e difusión do PC / Patrimonio, educación,
formación e cidadanía), así como a celebración dunhas xornadas de peche do foro onde se
debatese sobre as ideas principais recollidas nas mesas.
En todo o demorado proceso até chegar ao momento actual de presentación das
conclusións, así como da propia guía, cómpre pór en valor a ampla e diversa
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representación dos e das participantes vinculadas con diferentes sectores vinculados coa
xestión, formación, administración, investigación e divulgación do patrimonio e os bens
culturais en Galiza.
Recollemos agora o traballo reflexivo desenvolvido no foro a respecto da
situación do patrimonio no noso país e o papel da sociedade nesta realidade na Guía
práctica para a análise dun sector clave na gobernanza do futuro, un documento aberto
como base para abordar os retos da xestión, protección, conservación e posta en valor do
patrimonio cultural, material e inmaterial, galego.
Unha análise profunda da xestión patrimonial en Galiza que merece todo o apoio
do grupo parlamentario do BNG e cuxas conclusións asumimos como necesaria folla de
ruta política ad futurum para unha mellora da xestión patrimonial no noso país.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión 4ª:
- É coñecedor o goberno da Xunta da Guía práctica para a análise dun sector
clave na gobernanza do futuro presentada pola Sección de Patrimonio e Bens Culturais
do Consello da Cultura Galega? Que valoración fai do mesmo?
- Mantén o goberno contacto directo coa Sección de Patrimonio e Bens Culturais
do Consello da Cultura Galega para valorar este traballo desenvolvido ao longo dos tres
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últimos anos?
- Comparte o goberno as ideas forza transversais do Foro Patrimonio e Sociedade
como imprescindíbeis para mellorar a xestión patrimonial en Galiza?
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- Está disposta a Xunta a asumir as conclusións do Foro Patrimonio e Sociedade
para unha mellor xestión e gobernanza do patrimonio cultural galego, material e
inmaterial?
- Cal é a folla de ruta, metodoloxía, calendarización e orzamento comprometido
para desenvolver as conclusións deste foro?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 20/01/2022 13:34:33
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Daniel Castro García na data 20/01/2022 13:34:36

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 13:34:48
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Á Mesa do Parlamento
Paulo Ríos Santomé 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 4ª, relativa á redución de liñas e profesionais no E.E.I. Nosa Señora do Carme
no Concello de Marín.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A calidade do ensino público é un bo medidor da boa saúde dunha sociedade,
tanto a nivel económico como dos dereitos democráticos e sociais. Nos últimos anos
vemos como este indicador goza dunha saúde totalmente cuestionábel, con recortes
acumulados e unha clara estratexia, por parte do goberno da Xunta de Galiza, de
incentivar o ensino privado pola vía do desmantelamento e empobrecemento do ensino
público galego.
Coa chegada da COVID-19 foi preciso facer un alto no camiño desta folla de ruta
e destinar máis recursos ao ensino público, dun xeito totalmente insuficiente e obrigado
por unha cuestión de saúde pública. Un ano despois asistimos a un novo ataque cara a
calidade do ensino público galego, con redución de persoas e de aulas en todo o país e en
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todos os niveis.
No caso concreto do E.E.I Nosa Señora do Carme, no Concello de Marín,
asistimos a un caso paradigmático do que está a acontecer co noso ensino público. Onde
no curso 2020-2021 existían 3 liñas e 5 profesionais especialistas a tempo completo, que
garantían unha boa atención ao alumnado de infantil, á vez que se atendían necesidades
específicas que deben ser atendidas, como é o caso das nenos e nenos que precisan de
1
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profesionais de audición e linguaxe ou de outro alumnado con necesidades especiais que
precisan unha atención máis individualizada e especializada.
Estabamos, pois, ante un centro de ensino infantil que tiña cuberto os mínimos
esixibles para un ensino público de calidade. Un centro que podería reter o seu alumnado
e mesmo incrementalo debido á confianza que transmitía a situación do centro naquela
altura.
Un curso despois, no actual 2021-2022, o centro atópase cunha aula menos e con
3 profesionais especialistas menos a tempo completo, deixando unha liña de 3-4 anos con
19 nenos e nenas, na que se inclúen 3 con necesidades especiais, e un liña de 5-6 anos
con 11 nenos e nenas. Actualmente só existen 2 profesionais especialistas a tempo
completo, e as 3 restantes que tiñan o curso pasado, foron substituídas cunha profesional
en Pedagoxía Terapéutica a 10 horas á semana e outra profesional nun réxime de traballo
de 2 horas á semana neste centro.
Fóra do evidente recorte e empeoramento da calidade deste servizo público,
estamos ante unha situación que pode traer consecuencias negativas, xa que existe a
posibilidade de que o alumando fique sen atención por mor dalgunha problemática
concreta que algunha das dúas únicas profesionais a tempo completo, poidan sufrir ou
teñan que xestionar.
Existen moitos xeitos de desmantelar os servizos públicos, neste caso o ensino
infantil, que non sexan o peche directo dos centros. O empobrecemento dos recursos e a
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baixada de calidade dos centros fai que cada vez menos alumnado fique matriculado
nestes centros, debido á perda de confianza dos pais e das nais ante unha situación de
vulnerabilidade. Este é un claro exemplo de favoritismo do ensino privado vía
empeoramento do ensino público.

2

102692

OFICINA PARLAMENTAR

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

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª:
1. É consciente a Xunta de Galiza, do estado de vulnerabilidade no que se atopa o
alumnado do E.E.I Nosa Señora do Carme, após os recortes executados neste centro?
2. Considérase positivo a redución de liñas e profesionais que derivan nun
empeoramento da calidade do ensino público?
3. Que accións tomará a Xunta de Galiza para garantir a calidade do ensino
público no E.E.I Nosa Señora do Carme e a seguridade do alumando?
4. En que prazos van ser executadas estas melloras?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

Asdo.: Paulo Ríos Santomé
Manuel Lourenzo Sobral
Deputados do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 13:37:28

Paulo Ríos Santomé na data 20/01/2022 13:37:32
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre as medidas de conservación e mantemento a
adoptar no edificio modernista “A Terraza” de Sada (A Coruña), declarado Ben de
Interese Cultural.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O edificio “A Terraza” de Sada está considerado unha das obras máis destacadas
do modernismo galego.
É unha construción de madeira do ano 1912, realizada orixinariamente na cidade
da Coruña para ser utilizada como quiosco de bebidas nos céntricos xardíns de Méndez
Núñez.
Constitúe unha peza moi representativa da “Art Nouveau” que se compón de dous
andares, posteriormente substituída por edificios de formigón coñecidos hoxe co nome de
Kiosco Alfonso. Polas súas características arquitectónicas e o seu alto valor histórico e
patrimonial este edificio tan senlleiro foi declarado BIC por Decreto 16/2020 do 30 de
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xaneiro (DOG 124/02/2020).
Entre 1919 e 1920 este edificio, adquirido por un sadense, foi trasladado á praia
urbana de Sada, onde aínda se mantén na actualidade, ubicándose nuns terreos de
dominio público marítimo terrestre cedidos en concesión administrativa por Real Orde de
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20 de xullo de 1922 para ser destinado á “venta de refrescos y licores en la Playa de
Sada”.
O edificio “A Terraza” sitúase hoxe en pleno paseo marítimo logo de que nos anos
80 se realizase un importante recheo que o alonxou da liña de praia. Como consecuencia
dese recheo realizouse un novo deslinde, de modo que o actual trazado da costa quedado
rexistrado na Orden Ministerial de deslinde de 7 de febreiro de 2017.
O 25 de maio de 2017 os herdeiros do concesionario orixinario solicitaron
prórroga da concesión administrativa que foi denegada o 11 de febreiro de 2021 pola
Dirección General de la Costa y el Mar. Na resolución arguméntase que existe un prazo
máximo de duración das concesións, incluídas as prórrogas, que non pode superarse, de
75 anos, polo que a concesión do edificio d´A Terraza xa tería superado o prazo máximo
permitido que impide unha nova prórroga.
Con todo, desde a Dirección General proponse que, dado o alto valor das
instalacións declaradas como Ben de Interese Cultural, se manteñan as instalacións.
Unha vez revertida a concesión, tanto a construción como os terreos sobre os que
se asenta, son propiedade do Estado, polo que entraría dentro das súas obrigas a
restauración e mantemento do BIC en condicións adecuadas á súa catalogación .
Asemade, o Estado debería valorar a posibilidade de negociar co Concello de
Sada a súa posterior cesión, así como un convenio que asegure usos públicos compatíbeis
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coa súa conservación, usos que están definidos no Plan Xeral de Ordenación Municipal e
que o cualifican como equipamento público sociocultural dentro do Sistema Xeral de
Equipamentos (SXEsc.06-09).
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Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral en
Comisión 4ª:
- Ten coñecemento a Xunta de Galiza da resolución ditada pola Dirección General
de la Costa y el Mar do 11 de febreiro de 2021?
- Como valora a Xunta o actual estado de conservación do edificio modernista
coñecido como A Terraza?
- Considera o goberno que está a cumprir coas obrigas que estabelece a Lei
5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galiza, en relación co deber de
conservación deste inmoble declarado BIC?
- Mantén o goberno galego contacto co Ministerio para garantir o adecuado
mantemento deste edificio coñecido como A Terraza, declarado BIC pola Xunta,
conforme a Lei de patrimonio cultural de Galiza?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 13:39:55

Daniel Castro García na data 20/01/2022 13:40:08
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Mercedes Queixas Zas na data 20/01/2022 13:40:21
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Á Mesa do Parlamento
Manuel Lourenzo Sobral, Mercedes Queixas Zas e Daniel Castro García,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre os recortes nos ciclos medios de FP en centros
rurais.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nas últimas datas varios centros de ensino do rural están a denunciar que non
poden matricular alumnado en setembro en varios ciclos medios de Formación
profesional.
Estamos ante un cambio de criterio da Consellaría de educación a respecto do
ano pasado. Este cambio de criterio parte de que o goberno galego cualificou este ano
algúns destes ciclos como de “baixa demanda” . Baseándose nesta clasificación, a
consellaría decidiu pechar a matrícula destes ciclos medios en xullo e, se ben permitiulle
ao alumnado realizar o proceso de admisión, impediu despois aos centros executar esas
matrículas en setembro, unha vez que este alumnado titulara.
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Máis a realidade que se constata ano tras ano é que precisamente estes ciclos
medios cóbrense maioritariamente con alumnado que titula en setembro. As
consecuencias para este alumnado, que adoita ser menor de idade, con este novo
bandazo da consellaría son importantes tanto para a súa socialización como para a
economía destas familias.
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Este alumnado, sobre todo do rural, non ten máis remedio que irse dos seus
centros de referencia, en ocasións a moita distancia das súas residencias, co que iso
implica tanto para a dinámica social e educativa dunha alumna/o desa idade como no
referido aos custes económicos motivados por este cambio de criterio da Consellaría.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Vai o Goberno galego garantir a matrícula en setembro naqueles ciclos medios
de formación profesional que a administración cualificou como de baixa demanda?
. Vai garantir o Goberno galego que aquel alumnado titulado en setembro poida
cursar os seus estudos de ciclos medios naqueles ciclos cualificados pola consellaría
como de baixa demanda?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Mercedes Queixas Zas na data 20/01/2022 13:43:33

Daniel Castro García na data 20/01/2022 13:43:37
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 13:43:48
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Á Mesa do Parlamento
Manuel Lourenzo Sobral, Mercedes Queixas Zas e Daniel Castro García,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre o cambio de criterio da Consellaría de Educación
a respecto da oferta de materias no ensino rural.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Son varios os centros, nomeadamente do rural, que están a denunciar nas
últimas semanas, un cambio de criterio da Xunta que impide que se impartan materias
en secundaria cando o número de alumnos/as é inferior á cinco.
Até o de agora, o criterio da consellaría de educación era que para impartir estas
materias debía haber cando menos 5 alumnos no caso de centros urbanos ou rurais. Así
mesmo, cando estas materias tivesen o carácter de troncais dentro do bloque de
específicas esta limitación establecíase en 5 alumnxs no medio rural e de 10 alumnxs no
ámbito urbano.
Porén, sendo este o criterio, a consellaría tiña como criterio que en habendo
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profesorado con dispoñibilidade horaria para impartir estas materias, estas puidesen
darse nestes centros.
O que aconteceu este foi que a Consellaría de educación cambiou este criterio.
Por iso, dende a inspección educativa levan semanas comunicando a estes centros que
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non se van permitir excepcións ao criterio xeral, e que polo tanto estes centros non
poderán ofertar estas materias.
Con esta decisión da Consellaría de educación, tomada a última hora e sen
ningún tipo de aviso, o alumnado do rural (o máis afectado, mais non o único) fica
nunha evidente discriminación que implica que non poidan matricularse en materias e
mesmo itinerarios que determinan o acceso a carreiras que queren cursar
Centros de vilas como San Sadurniño, Melide, Becerreá, Cangas, A Estrada;
mais tamén centros urbanos das principais cidades do país, están padecer esta situación.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Vai a Consellaría de Educación autorizar que o alumnado matriculado en
centros rurais poida cursar as materias troncais con independencia do número de
alumnxs matriculados e do profesorado do centro?
. Vai o Goberno galego garantir que o alumnado poida cursar materias
específicas con menos de cinco alumnos e alumnas cando se trate de centros con
profesorado suficiente?
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. Vai a Consellaría de Educación autorizar que o alumnado matriculado en
centros rurais poida cursar as materias troncais con independencia do número de
alumnxs matriculados e do profesorado do centro así como garantir que o alumnado de
todos os centros poida cursar materias específicas con menos de cinco alumnxs cando se
trate de centros con profesorado suficiente??
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Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 13:44:56

Mercedes Queixas Zas na data 20/01/2022 13:45:03
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Daniel Castro García na data 20/01/2022 13:45:16

3

102703

OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Daniel Castro García e Manuel Lourenzo Sobral,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Cada etapa educativa vén determinada polo correspondente Deseño Curricular
Base que regula a ordenación de cada etapa educativa conforme o marco legal vixente,
trazando a evolución progresiva da consecución dos obxectivos, contidos e criterios de
avaliación propios de cada curso e etapa educativa.
Partindo do principio de progresión educativa, acompañando a maduración do
alumnado, así como da avaliación continua, o DCG determina o proceso de ensinoaprendizaxe das diferentes etapas educativas.
Especial relevancia ten a educación infantil como primeiro espazo de
aprendizaxe orientado a lograr un desenvolvemento integral e harmónico da persoa nos
distintos planos (físico, motor, emocional, afectivo, social e cognitivo) e atendendo ao
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carácter globalizador da etapa.
Unha das áreas de coñecemento básica é a da linguaxe. Importante en si propia
como base de coñecemento lingüístico, mais tamén como medio de acceso a calquera
coñecemento dos que integran o currículo.
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No noso espazo educativo, as aprendizaxes lingüísticas teñen que alcanzar as
dúas linguas oficiais de Galiza, galego e castelán, o que require duun proxecto
lingüístico adaptado á realidade sociolingüística de cada centro concreto.
O dominio dunha lingua precisa de exposición visual e sonora que facilite a
adquisición da competencia lingüística como unha competencia pasiva, mais, ao tempo,
tamén favoreza o uso social, o intercambio comunicativo dentro e fóra da escola.
Comunicación e representación da realidade próxima como ámbitos de
actuación nucleares do acceso á educación en equidade.
O alumnado ten que adquirir, no final da súa escolarización obrigatoria, de
forma oral e escrita, unha boa competencia en galego e castelán, o que require que
desde a educación infantil ambas as dúas estean presentes de forma activa no currículo.
No entanto, son frecuentes as reclamacións sociais sobre as dificultades de
acceso a materiais didácticos en galego en diferentes materias do currículo do ensino
primario, secundario e de formación profesional, mais tamén no que di respecto do
currículo tan específico da educación infantil onde é prescritivo “desenvolver
habilidades comunicativas en diferentes linguaxes e formas de expresión”.
Nesta etapa infantil, a respecto da área de “Linguaxes: comunicación e
representación”, recóllese como finalidade: “comunicarse oralmente nas dúas linguas
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oficiais valorándoas como ferramentas de relación cos demais”.
Obxectivo que require de exposición e acceso a materiais didácticos nas dúas
linguas oficiais.
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Un estudo publicado pola Mesa pola Normalización Lingüística en 2017
evidenciaba que o 76% dos centros escolares empregaban de maneira maioritaria ou
exclusiva o castelán na etapa de 3 a 6 anos.
Case o 40% dos centros que responderon a enquisa da asociación recoñeceron
que usaban exclusivamente o castelán; outro 33% afirmaba usar de maneira maioritaria
o castelán e un 19,4% dicía que o uso entre galego e castelán era do 50%. Só o 8,5%
utilizaba máis o galego que o castelán nesta etapa educativa.
O Consello de Europa ratificou esta realidade. No seu informe do 5º ciclo de
avaliación da Carta Europea das Linguas Rexionais e Minorizadas, publicado en 2021,
demóstrase o incumprimento a respecto do galego dalgúns dos compromisos adquiridos
tanto pola Xunta como polo Goberno estatal para garantir a súa presenza e uso no
ensino.
Incide, ademais, o informe na “escasa presenza do galego na Educación Infantil”
e na “privación de recursos didácticos” na lingua propia. Unha realidade que non vai
permitir recuperar os elevados índices de descoñecemento da lingua propia e oficial das
novas xeracións de galegos e galegas que acaba de determinar o estudo da Real
Academia Galega e a USC.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. É coñecedora a Xunta da escaseza de oferta de materiais didácticos e libros de
texto en galego en diferentes materias de primaria e secundaria e nomeadamente para o
currículo de educación infantil?
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. Como valora esta eiva de cara a conseguir o alumnado os obxectivos
curriculares de adquisición de competencia lingüística?
. Que medidas vai pór en andamento o goberno galego para dotar os centros
educativos dunha oferta de libros de texto e materiais didácticos en galego ampla,
diversa e de calidade?

Santiago de Compostela, 20 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 20/01/2022 13:52:41
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Daniel Castro García na data 20/01/2022 13:52:45

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 13:52:54
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Á Mesa do Parlamento
Manuel Lourenzo Sobral, Carme González Iglesias e Alexandra Fernández
Gómez, deputado e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral na Comisión 4ª, sobre a situación do CEE Saladino
Cortizo tralo anuncio da Consellaría de recortar a praza de traballadora social.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A comunidade educativa do CEE Saladino Cortizo de Vigo afronta o presente
curso cunha gran preocupación despois de que a dirección do centro comunicase que a
praza de traballadora social deste centro ía ser amortizada despois da xubilación.
Mais se este novo recorte coloca toda comunidade educativa deste CEE nunha
situación difícil, a resposta e o proceder da Xunta de Galiza é se cadra máis grave
aínda; xa que esta comunicación produciuse de xeito telefónico e chegando a afirmar na
mesma que o traballo desta profesional era puramente administrativo e que polo tanto
debía facerse polo servizos sociais do concello.
Esta actitude irresponsábel por parte da Consellaría de Educación contrasta co
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posicionamento do centro e das familias que insisten na necesidade de contar con esta
traballadora social para acadar unha formación de calidade e integral, que sexa quen de
abarcar servizos básicos, de saúde, educativos, de ocio ou de formación
complementaria.
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Mais alén destas cuestións, o alumnado escolarizado neste centro procede de
dezaseis concellos, moitos dos cales nin sequera contan con traballadores sociais. E por
se isto non fose dabondo o propio perfil do alumnado e das familias (cun 35 % de
usuarios de servizos sociais) amosan a evidente necesidade de contar con esta figura e
de que esta praza non sexa amortizada.

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª:
1.

Vai a Xunta de Galiza cubrir a praza de traballadora social do CEE

Saladino Cortizo que a propia administración comunicou que ía amortizar?
2.

Considera o Goberno Galego que o proxecto educativo do CEE Saladino

Cortizo pode levarse adiante sen traballadora social?
3.

Pensa a Consellaría de Educación que comunicar ao centro que esta

profesional realizaba un labor meramente administrativo é propio dun goberno serio?
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Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 13:54:20

María do Carme González Iglesias na data 20/01/2022 13:54:24
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Alexandra Fernández Gómez na data 20/01/2022 13:54:37
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Á Mesa do Parlamento
Manuel Lourenzo Sobral, Daniel Castro García e Mercedes Queixas
Zas, deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a
seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 4ª, sobre a precarización da
función docente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Os recortes da Consellaría de Educación nos últimos tempos están a ter un
importante impacto no curso académico que iniciamos. Un impacto que se
evidencia no incremento da ratios nas aulas, na perda de profesorado en máis da
metade dos centros do país ou na diminución da oferta de materias (sobre todo
nos centros do rural).
Mais outras das consecuencias que estamos a ver dende hai tempo no
ensino público e a precarización das condicións laborais e salariais do
profesorado.
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Unha precarización que se leva facendo efectiva coa perda de dereitos
laborais, baixadas salariais ou incrementos no horario lectivo; máis que nos
últimos anos tamén se está a executar pola vía da contratación do profesorado
interino ou substituto a media xornada.
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A negativa da administración a dotar os centros co profesorado necesario
(isto é, profesorado a tempo completo dos cadros de persoal) motiva que moitas
das prazas que oferta a Consellaría de Educación sexan prazas correspondentes
aos diferentes programas.
Esta modalidade de contratación incrementada exponencialmente nos
últimos tempos, é a priori de aceptación voluntaria, mais a falta de profesorado (e
polo tanto o risco a que as listaxes non garantan prazas a tempo completo) obriga
a moitos docentes a ter que escoller estas prazas como mal menor.
Segundo datos trasladados polo sindicato CIG-Ensino, das 638 prazas
ofertadas nos diferentes corpos de secundaria, 93 son a media xornada; o que
supón unha porcentaxe do 14,6% de contratación precaria.
Unha modalidade que impón discriminacións salariais e laborais, tanto
entre profesores que traballan nun mesmo centro, coma entre os diferentes
centros; xa que case a metade dos centros do país ficaron este ano sen
profesorado de reforzo.

Por todo exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
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Comisión 4ª:
1. Vai o goberno galego rematar coa precariedade no ensino público e
ampliar en 1.000 profesores os cadros de persoal docente a tempo completo para
atender as necesidades do alumnado e da comunidade educativa?
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2. Vai a Consellaría de Educación mudar a súa política de precarización
do ensino público e rematar coas contratacións que supoñen discriminacións
laborais entre profesores?
3. Vai o goberno galego reforzar os centros de ensino co persoal necesario
e acabar coas discriminación que supón que case a metade dos centros do país
non conten con profesorado de reforzo?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
REXISTRO-HlbujpGt7-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 13:57:03

Daniel Castro García na data 20/01/2022 13:57:09
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Mercedes Queixas Zas na data 20/01/2022 13:57:19
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Á Mesa do Parlamento
Manuel Lourenzo Sobral, Mercedes Queixas Zas e Daniel Castro García,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre os problemas de transporte no IES de Soutomaior.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O IES de Soutomaior ten carencias importantes dende o mesmo momento da súa
inauguración. Estamos a falar dun concello, no que a pesar da demanda existente non
tivo instituto ata hai 3 anos e no que a Xunta tratou ata a o último minuto de facer un
proxecto de IES con só ensinanzas da ESO.
Foi a resposta da veciñanza a que obrigou á Consellaría a mudar aquel proxecto
inicial e dotar de bacharelatos o IES de Soutomaior. Mais o problema continuou porque
a mudanza consistiu unicamente en construír un IES de 16 unidades no mesmo espazo
pensado para un IES de 12.
En consecuencia, os problemas xurdiron xa no primeiro ano da inauguración do
IES: falta de aulas, espazos diminutos, falta de instalacións básicas... A isto hai que

CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
REXISTRO-syqCb2a5L-1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

engadir a falta de previsión (cuestión advertida dende o ano 2015 polo BNG) de que
este IES acollese tamén alumnado doutras localidades, como así foi finalmente.
Con estas circunstancias, o IES de Soutomaior ficou pequeno dende o mesmo
momento da súa inauguración mais por se isto non fose dabondo, aos problemas de
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espazos, hai que engadir (tal cal aconteceu en cursos anteriores) os problemas de
transporte.
O que está a acontecer a día de hoxe é que ante o incremento de matrícula, o IES
de Soutomaior solicitou a ampliación de prazas de transporte nas liñas de Arcade; xa
que non podía atender esta demanda pero esta petición foi rexeitada pola Consellaría de
Educación.
Cómpre sinalar que a normativa establece no seu artigo primeiro, referido ao
ámbito de aplicación: Será usuario lexítimo do transporte escolar gratuíto o alumnado
cuxo domicilio se encontre fóra do núcleo urbano no que radique o centro escolar, en
calquera caso, a unha distancia deste superior a 2 km, calculada utilizando o itinerario
máis directo, sen desvíos e rodeos innecesarios.
É evidente que o IES de Soutomaior atopase fóra do núcleo urbano, tal e como
establece o Plan Xeral de Ordenación Municipal, e polo tanto, a interpretación que fai a
Xunta de Galiza, é a máis prexudicial para toda a veciñanza e prioriza o criterio
economicista sobre os dereitos do alumnado.
Como consecuencia desta negativa da Xunta, varios alumnos da ESO (algúns de
tan só 12 anos, usuarios das paradas de Pierres e O Calvario) non teñen servizo de
transporte e vense na obriga de camiñar case dous quilómetros e saír do núcleo urbano
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con noite e en días de choiva para ir a clase.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral na Comisión
4ª :
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Vai a Xunta de Galiza considerar usuarios lexítimos do transporte escolar
gratuíto os usuarios das paradas de Pierres e o Calvario por o IES Soutomaior se atopar
fóra do núcleo urbano?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 20/01/2022 16:30:19

Daniel Castro García na data 20/01/2022 16:30:23

CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
REXISTRO-syqCb2a5L-1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 16:30:33
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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 necesidade de estimular o consumo cultural
desde a Xunta de Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A crise provocada pola COVID-19 afectou de forma evidente ao consumo cultural
da poboación galega e os efectos pódense percibir en boa parte nos produtos culturais, tal
e como vén de concluír un informe do Consello da Cultura Galega.
A realidade que nos deixa a pandemia é que en Galiza os hábitos de lectura de
libros son os únicos que melloraron lixeiramente pola situación de crise. Pola contra, son
maioría os produtos que acusaron un descenso, ás veces moi significativo, sendo as artes
escénicas e os concertos de pago os máis prexudicados.
No primeiro caso, se antes da pandemia o 52,6% da poboación galega non asistía
nunca ao teatro, ao ballet ou á ópera, agora esa porcentaxe sitúase no 83,8%. O 29,2%
non acode por desconfianza na seguridade e un 27% por cambios na vida persoal. En
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total, pódese calcular que se perderon 732.000 espectadores de artes escénicas. Mais,
entre os que, a pesar de todo, puideron ir a algunha representación, o gasto medio anual
pasou de 89,6 € a 66,9 € e o descenso afectoulles en maior medida ás mulleres e aos
maiores de 45 anos. A situación é similar nos concertos de pago. Se antes era un 43,5%
da poboación galega a que non ía a este tipo de espectáculos, agora esta cifra sobe ata o
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80,7% e, entre os que foron, a maioría asistiu un par de veces en todo o ano. Extrapolado
ao conxunto da poboación galega, supón unha perda de 863.000 espectadores. O 39,3%
non vai pola falta de confianza na seguridade e o 28% por razóns persoais. Neste caso
tamén lles afecta, en maior medida, ás mulleres e obsérvase unha maior probabilidade de
deixar de acudir a este tipo de manifestacións culturais canto maior é a idade dos
suxeitos.
A perda de espectadores de cine tamén se sitúa arredor do millón de persoas. Se
antes eran case sete de cada dez persoas as que ían ao cine, dende que comezou a crise
sanitaria ese número descendeu ata o 23,7% e as que asisten fano con menos frecuencia.
De feito, o gasto neste tipo de espectáculos contraeuse un 94,3%. Neste caso tamén son
as persoas de máis idade as que reduciron a súa presenza e o motivo principal para non
acudir está relacionado coa falta de seguridade.
A baixada no consumo increméntase coa idade das persoas. As razóns son
principalmente económicas e cambios na situación persoal.
O 37,7% das persoas considera que o seu gasto cultural diminuíu bastante. Isto é
máis evidente entre as persoas máis novas e as que mostran un maior interese pola cultura
en xeral. A estimación que fai quen di que o seu consumo cultural se reduciu moito ou
bastante sitúase nunha contracción media do 69,9%.
En contraste con este panorama, as expectativas pódense cualificar como
positivas, de modo que tres de cada catro persoas en Galicia cren que volverán gastar en
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produtos culturais tanto ou máis que antes.
A poboación galega ten un interese pola cultura relativamente alto. Nunha escala
de 1 a 10, a cultura en xeral suscita un interese de 7,9 e a cultura galega un pouco menos,
7,87. As mulleres teñen máis interese que os homes, sobre todo pola cultura galega. A
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cultura tamén suscita máis interese entre as persoas de mediana idade, de arredor de 40
anos, entre as persoas cun nivel educativo máis elevado e entre as que viven en contornos
urbanos.
É por iso que, ademais do impulso do gasto público, dentro das medidas de
estímulo do gasto privado, cómpre activar desde a Xunta de Galiza medidas que xa está a
desenvolver noutros sectores económicos en forma de bonos de consumo orientados á
cultura.

Por todo o exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral na Comisión
4ª:
Que medidas ten previsto impulsar a Xunta de Galiza para reactivar a difusión e o
consumo da cultura galega?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

3

102720

OFICINA PARLAMENTAR

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

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 16:32:37

Daniel Castro García na data 20/01/2022 16:32:41

CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
REXISTRO-dtNovtZ4p-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Mercedes Queixas Zas na data 20/01/2022 16:32:50

4

102721

OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Daniel Castro García e Manuel Lourenzo Sobral,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre a necesidade de impulsar un programa de estímulo
nos sectores culturais galegos que afronte as consecuencias negativas derivadas da
pandemia por COVID-19.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Segundo un informe publicado pola UNESCO, a crise provocada pola COVID19 produciu danos importantes no sector cultural e creativo con carácter global. En
Europa, no ano 2020, o sector da cultura foi o segundo máis afectado, despois do
transporte aéreo, e sufriu máis perdas que o turismo e a automoción.
Diferentes estudos analizaron ao longo de 2020 e 2021 como a crise sanitaria
afectou de forma xeneralizada os sectores culturais en Galiza.
Estas diagnoses expóñennos a un escenario caracterizado por un tecido
produtivo vulnerábel, unha contracción no consumo cultural e unha situación moi
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incerta para as profesionais da cultura.
As análises actuais, para alén de diagnosticar a realidade presente como un
continuum dun tempo precedente marcado pola precariedade, aínda máis agudizado
pola pandemia, achegan propostas de acción inmediata e temporal, mais sobre todo
catalizadoras de cambios sistémicos a medio e longo prazo.
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Así, neste sentido, a UNESCO propón:
- Apoio directo a artistas e profesionais da cultura.
- Apoio aos distintos sectores das diferentes industrias culturais.
- Fortalecemento da competitividade das industrias culturais e creativas.
Asemade, a OCDE traza tamén unha serie de recomendacións que cómpre
atender, a curto, medio e longo prazo, pois todos os estudos estatísticos e económicos
apuntan cara a un forte impacto negativo en todas as actividades relacionadas coa
creación cultural.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral na Comisión
4ª :
Que medidas ten previsto activar o goberno galego para estimular os sectores
culturais galegos e afrontar as consecuencias negativas derivadas da pandemia por
COVID-19?
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Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Daniel Castro García
Manuel Lourenzo Sobral
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Daniel Castro García e Manuel Lourenzo Sobral,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre o desenvolvemento do Proxecto HUB Audiovisual
da Industria Cultural por parte da AGADIC.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En novembro de 2020 a Comisión 3ª de Economía, Facenda e Orzamentos
acolleu as comparecencias do Conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, así
como tamén do director da AGADIC.
En ambas as dúas intervencións os comparecentes

fixeron mención dunha

importante achega económica de 9,6 millóns de euros que esta consellaría destinaría aos
obxectivos e funcións da AGADIC, procedentes dos fondos FEDER REACT da Unión
Europea.
A falta de toda concreción naquela altura, o director da AGADIC apenas
mencionara unha liña de traballo novidosa, definida como Proxecto HUB, asentada no
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obxectivo de “incrementar as capacidades das empresas galegas, a competitividade das
empresas galegas, situar Galiza como un referente das industrias creativas”, e que se
desenvolvería da man do sector, sempre desde o consenso con este.
O pasado 10 de setembro de 2021 o DOG publicaba a convocatoria, en réxime
de concorrencia non competitiva, de axudas para o fomento e a promoción de rodaxes
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audiovisuais que favorezan a recuperación económica do sector ao abeiro do programa
Hub da Industria Creativa Galega, a primeira das convocatorias do seu fondo para a
atracción de rodaxes, dotada con 2 millóns de euros.
O mesmo día en que o Conselleiro de Cultura, Educación e Universidade lles
presentaba ás principais asociacións e empresas audiovisuais galegas as liñas mestras do
Hub Audiovisual da Industria Cultural.
Para alén desta primeira convocatoria, o Conselleiro de Cultura anunciou,
segundo nota de prensa do seu gabinete, “a posta en marcha da Galicia Film Comission,
as subvencións para o desenvolvemento de grupos de proxectos, o polo de talento do
sector audiovisual, o plan creativo e empresarial para videoxogos e un fondo transversal
para o conxunto da industria cultural son outras das principais iniciativas que serán
desenvolvidas proximamente ao abeiro do Hub”.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Consensuou o goberno da Xunta con todas as partes protagonistas do sector
audiovisual galego as convocatorias anunciadas vertebradas ao redor do HUB
Audiovisual da Industria Cultural?
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. Como foi o proceso de diálogo aberto e consenso que anunciaran en sede
parlamentaria os responsábeis da Consellería de Cultura?
. Considera o goberno que a xa publicada convocatoria de axudas para o
fomento e a promoción de rodaxes audiovisuais responde ás características do tecido da
maioría das produtoras galegas?
2
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. Entende a Xunta que esta liña de axudas de concorrencia non competitiva é
unha opción accesíbel á maioría das empresas galegas?
. Centrarse en falar de Galiza como plató para empresas foráneas, que espazo de
traballo preserva para as empresas galegas que transmiten historias propias, na lingua
propia e que están a ter grande recoñecemento? Que medidas extraordinarias e
adicionais se van poñer en marcha para este tipo de proxectos?
. Cumpre esta convocatoria co fomento da diversidade que marca Europa para a
execución dos fondos REACT?
. Permite esta convocatoria a viabilidade sustentábel do proxecto audiovisual
galego no tempo?
. Publicamente falan de que esta liña de fomento de rodaxes se pon en
funcionamento para competir cos incentivos fiscais doutras CCAA. Como esperan
mantela cando rematen os fondos REACT?
. Como se vai desenvolver, con que orzamento e modelo de xestión a anunciada
Galicia Film Comission?
. Que medidas adicionais se van tomar para alén desta primeira convocatoria cos
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9,6 millóns de euros anunciados?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
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Daniel Castro García
Manuel Lourenzo Sobral
Deputada e deputados do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
Manuel Lourenzo Sobral, Daniel Castro García e Mercedes Queixas Zas, ,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre os problemas do transporte escolar en Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado 25 de Xuño, a Consellaría de Educación publicaba a Instrución
conxunta 1/2021, da secretaría xeral técnica da Consellaría de Cultura, Educación e
Universidade e da Dirección Xeral de Mobilidade da Consellaría de Infraestruturas e
Mobilidade do 25, de xuño sobre a xestión do Servizo de Transporte de Escolares no
Curso Escolar 2021-2022.
Esta orde, que regula a organización e funcionamento do transporte escolar,
mantén na súa redacción aspectos que ano tras ano, veñen ocasionando problemas ao
alumnado do noso país e aos centros de ensino á hora de acceder ao servizo de
transporte.
A citada orde contempla no seu artigo o seguinte: Esta Instrución será de
aplicación directa durante o curso 2021-2022 ás rutas de transporte especial de
escolares que cursen ensinanzas obrigatorias e de oferta obrigatoria en centros
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docentes públicos(...) Igualmente, aplicarase en todo o que resulte de aplicación (...)
ao transporte de escolares que se presta mediante servizos integrados nos que existe
reserva de praza a favor de escolares.
Esta redacción, a todas luces ambigua e confusa, ocasiona interpretacións
diverxentes e crea agravios tanto entre usuarios coma entre centros de ensino.
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Outro dos problemas que se vén dando coa publicación desta orde ten que ver
con que estas instrucións xestionan de maneira igual situacións sociais e académicas que
son desiguais. Así por exemplo, establece no relativo as distancias dos usuarios
lexítimos dos centros de ensino “unha distancia deste superior a 2 km, calculada
utilizando o itinerario máis directo, sen desvíos e rodeos innecesarios”
Resulta evidente que non é o mesmo percorrer a pé un espazo de 2 km por unha
cidade ou por un lugar urbanizado, que por unha vía rural; co que isto implica para un
alumno/a de 12 anos que ten que facer este traxecto de noite ou en días de choiva.
Esta redacción está a ocasionar moitos problemas en centros rurais mais tamén
noutros que simplemente se atopan fóra do núcleo urbano, sen que estas instrucións que
din literalmente: Será usuario con dereito a transporte escolar gratuíto o alumnado
cuxo domicilio se encontre fóra do núcleo urbano no que radique o centro escolar,
resolva estas situacións; pola interpretación que fai a Xunta de Galiza da mesma.
Do mesmo xeito, nos últimos meses son moitas as denuncias de varios centros
de ensino e familias pola obriga da Xunta de estar en posesión da Tarxeta Nova
(expedida unicamente por ABANCA) para poder facer uso do transporte escolar,
mesmo no caso alumnos e alumnas, de ensino obrigatorio.
Son estes tan só algúns dos exemplos dos problemas que a orde de xuño sobre a
xestión do Servizo de Transporte de Escolares no Curso Escolar 2021-2022 está a
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provocar na comunidade educativa.

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª:
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1.

Vai o goberno galego iniciar un proceso de diálogo cos axentes da

comunidade educativa para avaliar a situación do transporte escolar en Galiza e buscar
solucións aos problemas que se suceden curso tras curso?
2.

Vai a Xunta de Galiza empregar criterios como as características dos

traxectos, o ensino no rural ou a realidade específica dos centros á hora de establecer
usuarios lexítimos de transporte escolar?
3.

Valora o goberno galego ampliar o carácter de usuarios lexítimos de

transporte escolar a todo o alumnado do ensino non universitario?
4.

Ten previsto o goberno galego iniciar un proceso de devolución das

competencias en materia de transporte escolar á Consellaría de Educación?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A "Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos" da Coruña, coñecida
popularmente como “Circo de Artesáns”, é unha entidade cultural e social, tamén
benéfica, e sen fins lucrativos, que foi fundada en 1847 e que no vindeiro 2022 cumprirá
o seu 175 aniversario.
O Circo de Artesáns é unha entidade que naceu cunha vontade cultural,
instrutiva e benfeitora decidida, e coa inspiración dos principios emancipatorios da
Ilustración.
A historia desta verdadeira “casa do pobo coruñés” converteuna nunha
institución emblemática e fundamental da Coruña, mais tamén con moita influencia no
resto da Galiza. Por iso mesmo algúns, seguindo a Uxío Carré Aldao, a denominaron
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como o “Ateneo da Galiza”.
Permanecen na memoria do Circo de Artesáns as palestras dalgunhas das figuras
máis relevantes da cultura galega e española: Manuel Murguía, Emilia Pardo Bazán,
Concepción Arenal, Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno, Santiago Casares Quiroga,
Castelao, Durán Loriga, Otero Pedrayo, Vicente Risco, Lugrís Freire, Manuel Portela
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Valladares, Basilio Álvarez, Ramón Suárez Picallo, Armando Cotarelo, Valentín PazAndrade, Ramón Pérez Costales, o “Médico Rodríguez”, Ramón Cabanillas, Antón
Vilar Ponte, Alexandre Bóveda, Benito Vicetto, Tettamancy, Ángel del Castillo, Eladio
Rodríguez González, Gonzalo Abente, Wenceslao Fernández Flórez, María Barbeito,
Roberto Novoa Santos, Rafael González Villar, Sofía Casanova, Pi i Margall, etc.
Tamén participaron nela intelectuais internacionais da talla do francés Georges
Duhamel e da chilena Gabriela Mistral.
Pola súa iniciativa criáronse institucións benéficas, como a “Cociña Económica”
ou as “Escolas Populares Gratuítas”. Nel desenvolvéronse importantes actividades
benéficas que lle valeu recibir a Medalla de Ouro da Cruz Vermella Española.
Alén de todo iso, a popular Sociedade do Circo de Artesáns nos seus 174 anos
existencia organizou numerosas e relevantes exposicións de pintura, representacións
teatrais, proxeccións cinematográficas, debates, concertos, recitais de poesía, xogos
florais, cursos, viaxes, banquetes, bailes sociais e festas populares. O Circo destacou
polos seus grandes xogadores de xadrez e de billar e polos torneos que organizaba.
O Circo ten que ver cos comezos do feminismo. Pioneiras e precursoras do
feminismo como Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán, María Vinyals (“A Marquesa
Vermella”), Amparo López-Jean, María Barbeito, Celia Brañas, Filomena Dato, Sofía
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Casanova, Carmen de Burgos e María de Maeztu interviron no seu Salón de Actos.
Tamén Portugal e a súa cultura non foron alleos á actividade do Circo, porque
por aquí estivo Bernardino Machado, o ex-presidente da República Portuguesa e no seu
exilio, e falou o filósofo Leonardo Coimbra e recitou o grande poeta Eugénio de Castro.
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No Circo formouse a primeira orquestra sinfónica da Galiza. Nel desenvolveron
actividades musicais destacados músicos e compositores como Canuto Berea, Pablo
Sarasate, Pascual Veiga, Xosé Baldomir, Castro Chané e un longo etcétera.
No seo desta vedraia Sociedade deu os primeiros pasos o teatro independente e
profesional galego nos anos setenta do século pasado co grupo Teatro-Circo de Artesáns
de Manuel Lourenzo e mais naceu na Galiza a primeira Universidade Popular, para
formar á xente humilde e traballadora da cidade.
Aquí naceu a Academia Galega, a Asociación da Prensa da Coruña -a máis
antiga das galegas-, as Irmandades da Fala e a Agrupación Cultural “O Facho”.
Varios monumentos da Coruña e comarca existen grazas aos recursos
económicos dos socios do Circo, por exemplo, o de Concepción Arenal, o de Eduardo
Pondal, o de Daniel Carballo e o dos “Mártires” na vila de Carral.
O Circo de Artesáns conta cunhas fermosas instalacións de 2.300 m2, en
propiedade, situadas no centro da cidade da Coruña, onde destaca unha única, grande e
valioso tesouro: a Biblioteca.
A Biblioteca conta cuns 15.000 volumes, moitos deles do século XIX e
anteriores, para alén de moita documentación histórica de interese. Biblioteca e
documentación están en estado de abandono e deteriorándose, precisando da
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intervención dalgunha institución para o seu ordenamento, catalogación informática e
posta en valor.
Segundo os Estatutos da Sociedade os seus fondos non poden saír da súa sede e
deben ser propiedade da Sociedade. Mais o Circo está aberto a que persoas que non son
socias accedan á súa consulta e ás instalacións da Biblioteca.
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Historiadores imprescindíbeis, como o recentemente falecido Xosé Ramón
Barreiro Fernández, refírense nos seus libros ao Circo como unha entidade esencial da
Galiza nos tres últimos séculos.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. É coñecedora a Xunta de Galiza da importancia dos fondos bibliográficos e
documentas históricos da biblioteca da "Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos"
da Coruña? É consciente do seu delicado estado de conservación?
. Que participación activa compromete o goberno galego de cara á celebración
do 175 aniversario desta institución cultural, social e benéfica transcendental?
. Que medidas vai activar a Xunta de Galiza para asegurar a conservación e
catalogación dixital dos fondos documentais e bibliográficos desta biblioteca relevante a
nivel galego, así como accesíbel publicamente?
. Que recursos económicos compromete o goberno galego para este fin?
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Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 20/01/2022 16:54:45

Daniel Castro García na data 20/01/2022 16:54:50
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 16:54:58
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Daniel Castro García e Manuel Lourenzo Sobral,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre o desenvolvemento da resolución pola que se
incoa o procedemento para declarar ben de interese cultural a Casa Cornide na Coruña.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 17 de novembro de 2020 o Parlamento galego acordaba por unanimidade, a
instancias dunha proposición non de lei defendida polo grupo parlamentario do BNG,
instar a Xunta de Galiza a axilizar o expediente para incoar o expediente BIC para a
Casa Cornide da Coruña.
Un acordo recollido no DOG na Resolución do 14 de maio de 2021, da
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, pola que se incoa o procedemento para declarar
ben de interese cultural a Casa Cornide na Coruña.
Na resolución da incoación do procedemento para declarar BIC a Casa Cornide
estabelécese o réxime de protección que supón o inicio da incoación.
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Neste sentido, a resolución de incoación do procedemento para declarar ben de
interese cultural o inmoble determinará a aplicación inmediata, aínda que provisoria,
do réxime de protección previsto na LPCG para os bens xa declarados, segundo o seu
artigo 17.4 e 17.5.d) e, complementariamente, o establecido na Lei 16/1985, do 25 de
xuño, do patrimonio histórico español (LPHE).
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Transcorridos catro meses, no grupo parlamentario do BNG verificamos que hai
aspectos aquí regulados de suma importancia que se están a incumprir como é a
normativa referida ás visitas públicas:
Visita pública: as persoas propietarias, posuidoras, arrendatarias e, en xeral,
titulares de dereitos reais sobre o ben permitirán a súa visita pública gratuíta un
número mínimo de catro días ao mes durante, polo menos, catro horas ao día, que
serán definidos previamente.
De momento, o réxime de visitas públicas non existe e descoñecemos que
estratexias e accións está a desenvolver a Xunta de Galiza para que se resolva de
inmediato este incumprimento por parte da familia Franco, actual propietaria.
Por outra banda, nesta resolución tamén se regula a respecto da protección dos
bens inventariábeis da Casa Cornide:
• Traslado: calquera traslado deberá ser autorizado pola Dirección Xeral do
Patrimonio Cultural con indicación da orixe e destino, carácter temporal ou definitivo
e condicións de conservación, seguridade, transporte e, se é o caso, aseguramento.
Con anterioridade a esta resolución, fíxose pública nos medios de comunicación
a través de denuncias veciñais a retirada en furgonetas de bens do interior da Casa
Cornide por parte da familia Franco, co prexuízo que isto puido ocasionar no inventario
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completo do patrimonio cultural colectivo que continuamos descoñecendo se a Xunta de
Galiza ten realizado definitivamente.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
2
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. É coñecedora a Xunta de Galiza do incumprimento da súa propia resolución a
respecto da apertura da Casa Cornide ás visitas públicas?
. Que medidas ten activado o goberno para dar cumprimento á súa resolución?
. Como vai garantir a Xunta a inmediata apertura ao público da Casa Cornide?
. Teñen accedido os técnicos da Xunta á Casa Cornide para realizar o inventario
dos bens mobles? Realizou a Xunta xa o necesario inventario?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Mercedes Queixas Zas na data 20/01/2022 16:57:13

Daniel Castro García na data 20/01/2022 16:57:17
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 16:57:26
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Daniel Castro García e Manuel Lourenzo Sobral,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre a necesidade de ampliar a cabida nos distintos
espazos culturais.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
As sucesivas informacións da Consellería de Sanidade apuntan á boa evolución
epidemiolóxica dos concellos galegos nas últimas datas.
A incidencia acumulada segue a baixar dun xeito rápido, ao tempo que unha moi
elevada porcentaxe da sociedade galega presenta xa a dobre pauta de vacinación,
declarando hai escasos días o propio conselleiro que “Galicia volve a estar á cabeza da
vacinación en España”.
Malia a importancia de continuarmos a cumprir as medidas hixiénico-sanitarias
establecidas, progresivamente as restricións se van acomodando á nova situación.
A última actualización relativa aos protocolos de prevención sanitaria foi
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publicada na Orde do 22 de setembro de 2021.
Como regra xeral, as capacidades dos espazos culturais permitidas serán do 50%
nos concellos con nivel máximo, e do 75% nos restantes niveis, mais, atendendo ao
disposto na Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención
específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da
1
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COVID-19, segue sendo obrigada a distancia interpersoal de 1,5 metros naqueles
espazos de programación cultural.
Isto obriga a anular un número moi relevante de cadeiras/butacas liberadas, dado
que esa distancia implica 2 butacas, non 1, cando en moitas comunidadeds autónomas
como Navarra, Castela e León ou Valéncia xa non hai esa limitación, atendendo á
presenza obrigatoria da máscara.
Manter inalterado este criterio semella ser incoherente coa boa evolución da
pandemia e discriminatorio en relación a outros espazos onde non se aplica.
Neste caso, a distancia interpersoal de 1,5 metros anula a oferta real da
porcentaxe, restrinxíndoa na maioría dos casos a pouco máis dun 30% no canto de 75%
ou 50%, o que dificulta a programación habitual e mesmo invalida unha parte da posíbel
oferta pois non compensa economicamente programar para un público tan reducido.
Unha realidade limitadora que contrasta co lema difundido pola propia Xunta de
Galiza: “A cultura é segura”.
Desde o BNG entendemos que non se está a atender a cultura galega, limitando
de forma discriminatoria a súa exposición ao público, negando á sociedade o acceso á
cultura como un dereito e infravalorando o retorno económico da actividade cultural, un
sector que, por certo, foi o primeiro en recibir o impacto da pandemia e o último en
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poder recuperar a normalidade do seu traballo.
Neste momento, pódese afirmar que Galiza conta co maior nivel de restricións a
respecto da cabida en espazos culturais malia ter os mellores datos de evolución da
pandemia.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Por que, malia a boa evolución da pandemia, non se amplía a cabida nos
diferentes espazos culturais?
. Por que se segue mantendo nestes espazos a distancia obrigada de 1,5 metros
cando xa non se mantén noutros espazos de encontro social?

Santiago de Compostela, 20 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:
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 17:00:33

Daniel Castro García na data 20/01/2022 17:00:37

Mercedes Queixas Zas na data 20/01/2022 17:00:49
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores e Manuel Lourenzo Sobral, deputada e deputado do
Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto
no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 4ª, sobre as medidas a tomar para garantir a atención @s nen@s con
necesidade de apoio educativo no CEIP Rosalía de Castro de Carril.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A comunidade educativa do CEIP Rosalía de Castro de Carril, no concello de
Vilagarcía de Arousa, denuncia que o centro conta cunha dotación moi insuficiente de
persoal para atender as necesidades de apoio educativo existentes no mesmo, xa que só
conta cunha profesional de AL, e outra de PT, e unha auxiliar técnica educativa
(coidadora).
Neste curso escolar 2020-2021 no mesmo hai escolarizados seis nen@s con
necesidades de apoio e coidado en diferente grado, xa que están cinco están afectad@s
por discapacidades físicas, psíquicas, sensoriais e unha de necesidade de atención
sanitaria por ser insulinodependente. Nen@s con dificultades para adaptarse a un
entorno e persoas novas, que precisan supervisión e apoio constante para desenvolver as
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actividades básicas ou por risco de caídas, autolesións...
Tres d@s nen@s con discapacidade recoñecida do 33%, 36% e 34% están
escolarizad@s nunha aula de infantil con outros 19 nen@s. Outro dos nenos con
síndrome de Down, con patoloxías asociadas que precisan atención constante, ten unha
discapacidade recoñecida do 75% , comparte aula con 22 nen@s máis.
1
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A estes catro nen@s hai que engadir outros dous en primaria con discapacidade
recoñecida e unha nena insulinodepente por diabetes tipo I que precisa controis de
glucemia.
A situación descrita pon en evidencia a insuficiencia de profesionais para
garantir tanto a axeitada atención para @s nen@s con necesidade de apoio como para
que esta atención non afecte ao resto do alumnado. Unha mostra é que o neno con
síndrome de Down pasou de ter asignadas no curso pasado 3 horas de AL e 3 de PT a ter
reducido as mesmas á metade.
A Lei Orgánica

de Educación establece que as administracións educativas

disporán os medios necesarios para que todo o alumnado alcance o máximo
desenvolvemento persoal, intelectual, social e emocional, asegurando os recursos
necesarios para que o alumnado que requira unha atención educativa diferente á
ordinaria poida acadar o máximo desenvolvemento posible das súas capacidades, así
como os obxectivos establecidos con carácter xeral para todas as alumnas e alumnos.
Igualmente, disponse que as administracións educativas establecerán os procedementos
tendo como principios a normalización e a inclusión, e que, para facer efectivo o
principio de igualdade no dereito á educación, desenvolverán accións de carácter
compensatorio en relación coas persoas, grupos e ámbitos territoriais que se encontren
en situacións desfavorables, tratando de evitar as desigualdades derivadas de factores
sociais, económicos, culturais...
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Os déficits existentes no CEIP de Carril mostra que se está lonxe dunha correcta
atención á diversidade que por dereito lle corresponde aos alumnos e alumnas. A
Consellería de educación non está poñendo nin os medios, nin os recursos, nin os
procedementos necesarios para facer efectivo o principio de igualdade e normalizar o
principio de inclusión, non se está a respectar o Dereito á Educación Inclusiva, xa que
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sen os recursos e dotacións necesarias de profesionais de apoio que faciliten a
aprendizaxe e a superación das dificultades que a diversidade trae consigo non é
posíbel.

Especialistas en Pedagoxía Terapéutica, en Audición e Linguaxe, ou de
Coidadores e Coidadoras son básicas para a correcta atención da diferenza, e un ensino
inclusivo e de calidade, e por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para
resposta oral na Comisión 4ª :
. Vai garantir A Xunta de Galiza o dereito a unha educación inclusiva d@s seis
nen@s con necesidade de apoio no CEIP de Carril, no concello de Vilagarcía, dotando
ao centro de como mínimo unha coidadora máis e reforzando as especialidades de
Pedagoxía terapéutica,PT, e Audición e Linguaxe,AL?
. Coida que está garantindo unha correcta escolarización aos seis nen@s con
necesidade de apoio no CEIP de Carril?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Montserrat Prado Cores
Manuel Lourenzo Sobral
Deputada e deputado do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 20/01/2022 17:04:01
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 17:04:09
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Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Manuel Lourenzo Sobral e Noa Presas
Bergantiños, deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral na Comisión 4ª, sobre a autorización ao IES Aquis
Querquernis de Bande a impartir as materias escollidas polo alumnado.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Resolución de 17 de xuño de 2021 da Secretaría Xeral de Educación e
Formación Profesional da Xunta de Galiza pola que se ditan instrucións para o
desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación
secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2021/22, exixe a inscrición de,
cando menos 5 alumnos/as, para que se poda impartir nos centros do medio rural
determinadas materias troncais ou específicas.
Certamente os rateos establecidos non son moi diferentes aos que estaban
vixentes ate o de agora, mais cunha transcendental diferenza, como era o feito de
admitir excepcións para o caso de que existira persoal docente con dispoñibilidade
horaria para impartir esas materias no centro. É dicir, malia que o número de alumnos
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que optasen por unha materia determinada fose inferior a 5, se existían medios para dar
satisfacción á vontade ou vocación dx alumnx, podería autorizarse impartir a materia
escollida.
Certamente non é ate o vencemento do prazo de matrícula -entrado o mes de
setembro- cando os centros primeiro e logo o alumnado poden coñecer o número de
1

102749

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

escolares que escollen unha materia concreta e xa que logo as ensinanzas a impartir nese
concreto centro.
E por iso que non foi ate o mes de setembro cando o alumnado interesado tivo
coñecemento da postura inxustificadamente inflexible da Xunta de Galiza e, xa que
logo, da imposibilidade de cursar a materia escollida no seu centro.
Esta nova restrición de dereitos das persoas de contido netamente ideolóxico primar principios economicistas sobre o reequilibrio territorial e os dereitos das persoas, mais colateralmente está a prexudicar a cidadanía sen aforro de recursos algún. Así,
existen

centros,

fundamentalmente

localizados

no

medio

rural,

mais

non

exclusivamente, no que existe persoal capacitado para a impartir as materias e con
dispoñibilidade horaria para facelo, a pesares do que a Xunta de Galiza esta a negar tal
posibilidade aos alumnos/as.
Tendo en conta tanto o asentamento da poboación como o precario das
comunicacións e posibilidades de transporte e comunicación no medio rural, así como o
inicio do curso escolar provocan que dependendo de onde residan (e por suposto tamén
das súas circunstancias económicas e sociais) podan aspirar a cursar ou non as materias
da súa elección. Estudos que tamén condicionará as súas posibilidades de cursar no
futuro os estudos universitarios que desexen. Circunstancia xa acontecida a alumnas do
propio centro Aquis Quequernis no que a limitación de oferta académica ten impedido,
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de facto, capacitarse para o exercicio da súa vocación.
O anteriormente descrito é o caso que se esta a producir, entre outros moitos
centros, no IES Aquis Querquernis de Bande onde se está denegar ao alumnado a
posibilidade de cursar as materias da súa elección, a pesares de existir profesorado
capacitado para facelo e con dispoñibilidade horaria para prestala.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Considera a Xunta de Galiza que impedir ao alumnado cursar as materias da
súa elección pode condicionar o acceso á carreira universitaria da súa elección?
. Entende o Goberno Galego que resulta eficaz e eficiente impedir impartir aulas
a profesorado que, estando capacitado, ten dispoñibilidade horaria?
. A denegación da autorización para impartir as materias escollidas polo
alumnado, impedindo estudar as materias da súa elección ou obrigándolles a abandonar
o seu centro de estudos do seu concello, contribúe ao reequilibrio territorial e a evitar o
abandono da poboación no medio rural?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

Asdo.: Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Noa Presas Bergantiños
Manuel Lourenzo Sobral
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Deputados e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 17:05:19
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Noa Presas Bergantiños na data 20/01/2022 17:05:23
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Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 20/01/2022 17:05:31
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Á Mesa do Parlamento
Manuel Lourenzo Sobral, Mercedes Queixas Zas e Daniel Castro García,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre o desenvolvemento normativo da LOMLOE en
Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nos primeiros días do 2021 entrou en vigor Lei Orgánica 3/2020, de 29 de
decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación
(LOMLOE).
Esta lei orgánica, da que o BNG xa realizou no seu momento a súa valoración
(tanto neste Parlamento coma noutros ámbitos) implica importantes cambios a respecto
da lexislación educativa que tiñamos até o de agora.
Coma en calquera proceso de aplicación dunha lei orgánica de educación,
cómpre agora á administración galega proceder ao desenvolvemento normativo dos
diferentes eidos normativos que son competencia de Galiza.
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Neste sentido, aspectos centrais para a a vida académica do noso país, como
poden ser (entre moitos outros) a elaboración dos currículos académicos terán que ser
desenvolvidos en boa medida pola Xunta de Galiza.
Neste sentido compre destacar, que a LOMLOE (alén de eivas importantes, que
dende o BNG entendemos que as ten) establece que lle corresponde á Xunta a
1
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elaboración do 50% do currículo académico, ademais do desenvolvemento doutras
normativas de grande impacto na comunidade educativa.
Dende o BNG entendemos que, para garantir que este corpus normativo poida
ter o maior dos éxitos na vida académica, é preciso un proceso de diálogo e negociación
coa comunidade educativa que permita acadar consensos, tanto no desenvolvemento
curricular como na elaboración de toda a normativa derivada da aplicación da
LOMLOE.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral na Comisión
4ª :
. Vai á Xunta de Galiza crear un grupo de traballo coa comunidade educativa no
que estean presentes todos os axentes (Anpas, sindicatos, estudantes) para acordar o
desenvolvemento normativo da LOMLOE?
. Vai a Xunta de Galiza contemplar a realidade galega e as necesidades do noso
país no desenvolvemento normativo da LOMLOE?
. Vai o goberno galego dialogar cos diferentes grupos desta cámara para chegar a
acordos nos diferentes textos normativos derivados da aplicación da LOMLOE?
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. Con que organizacións da comunidade educativa, representantes do
profesorado, anpas e organizacións estudantís ten pensado dialogar o goberno galego
para analizar e acordar o desenvolvemento normativo da LOMLOE?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022
2
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Asdo.: Manuel Lourenzo Sobral
Mercedes Queixas Zas
Daniel Castro García
Deputados e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 17:09:19

Mercedes Queixas Zas na data 20/01/2022 17:09:27
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Daniel Castro García na data 20/01/2022 17:09:35
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Á Mesa do Parlamento
Manuel Lourenzo Sobral, Mercedes Queixas Zas e Daniel Castro García,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre o papel do ensino galego como axente
desgaleguizador.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Real Academia Galega acaba de publicar unha nova investigación sobre a
situación da lingua galega entre a mocidade na que conclúe que a escola “é un medio
hostil” para o galego e que exerce "un forte efecto desgaleguizador".
Nesta investigación, denominada Mapa sociolingüístico escolar de Ames,
participaron máis de 2.000 familias, 264 docentes e case 1.800 escolares e estudantes
dos 20 centros educativos públicos e privados deste municipio, conclúese que: "O
acceso ao sistema educativo exerce un forte efecto desgaleguizador nos nenos e nenas
desde as idades máis temperás, moito antes do constatado nos estudos realizados até o
momento, centrados maioritariamente na adolescencia".
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Do mesmo xeito, neste estudo, que supón o o primeiro deste tipo que abarca
todas as etapas educativas e axentes da comunidade educativa chama tamén a atención
sobre o papel do ensino na perda de falantes do galego con afirmacións como: ”na
secundaria só o 11% do alumnado é galegofalante e outro 11% bilingüe, fronte a un
77% de falantes habituais de castelán, a maioría deles monolingües" ou que "os
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procesos de substitución lingüística cara ao castelán inícianse, pois, na infancia e
consolídanse na adolescencia
Dende o BNG entendemos que este, como outros estudos require dunha resposta
urxente do goberno galego para frear a perda de falantes de galego nun ámbito como é o
do ensino que ten por lei a obriga de contribuír a recuperación do galego.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral na Comisión
4ª :
Vai o Goberno Galego modificar a lexislación lingüística no ensino para reverter
a perda de falantes denunciada pola RAG e procurar un grande acordo pola lingua no
ámbito educativo baseado na defensa, promoción e normalización do idioma galego no
ensino?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Daniel Castro García na data 20/01/2022 17:10:49

Mercedes Queixas Zas na data 20/01/2022 17:10:53
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Daniel Castro García e Manuel Lourenzo Sobral,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre o retorno ao ben público dos soares da Maestranza
(A Coruña)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Actualmente está en tramitación polo Concello da Coruña o Estudo de detalle
das parcelas 1 e 2 do Plan especial de reforma interior (PERI) da Maestranza (A
Coruña).
Este Estudo de Detalle ten por obxecto a ordenación de volumes e de aliñacións
dos dous soares mencionados como resultado dun proceso de reforma urbanística.
As orixes deste proceso sitúanse no Convenio urbanístico asinado entre o
Concello da Coruña e o Ministerio de Defensa en 1984, continuado en posteriores
instrumentos de planeamento como o Plan especial da Maestranza e o PERI da Cidade
Vella.
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Con todo, cómpre ten presente que, como verifican fontes documentais, estamos
a falar de terreos inicialmente públicos, bens comunais, que remataron cedidos ao
Estado con destino a uso militar, mais actualmente xa están desafectados deste uso.
Ao longo dos últimos anos, a través de acordos da corporación local coruñesa,
de diferentes institucións e en reiteradas iniciativas e mobilizacións cidadáns, ficou
1
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explícita a demanda popular de reversión destes terreos ao dominio público local, con
destino a usos dotacionais públicos, espazos libres e zonas verdes, así como da
protección patrimonial das aínda conservadas murallas defensivas da Cidade Vella.
As demandas poden sintetizarse nos seguintes puntos:
1. Retorno dos terreos ao ben común e cesión gratuíta ao Concello da Coruña.
2. Modificación dos instrumentos de ordenación urbanística e de protección
patrimonial para asegurar o uso público dos terreos e preservar a posta en valor
patrimonial do sistema defensivo da Cidade Vella incoando o expediente BIC.
Con todo, na actualidade o INVIED procedeu a allear estes dous soares,
impedindo a tan demandada cesión ao concello, non se anularon os instrumentos de
planeamento urbanístico previsto nin se activaron as fórmulas necesarias para protexer o
sistema defensivo da Cidade Vella que fai parte da delimitación do ámbito de Estudo de
Detalle.
Ao tempo, o Estudo de Detalle apenas fai mención, nin na Memoria
xustificativa nin nos seus anexos, da presenza relevante dunha ben coñecida área de
protección arqueolóxica nestes terreos situados enriba do sistema defensivo da cidade e
que condiciona usos, edificabilidade e aproveitamento.
Unha omisión deliberada da debida análise patrimonial no Estudo de Detalle que
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xustifica a súa non aprobación, á vista da vulneración da normativa legal en materia de
protección patrimonial, tal e como veñen de demostrar as alegacións rexistradas por
diferentes entidades, colectivos e asociacións veciñais da cidade da Coruña,
encamiñadas á Dirección xeral de Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura,
Educación e Universidade.
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Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral na Comisión
4ª :
Que medidas vai adoptar o goberno para preservar a posta en valor patrimonial
do sistema defensivo da Cidade Vella?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 17:12:27
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Daniel Castro García na data 20/01/2022 17:12:37

Mercedes Queixas Zas na data 20/01/2022 17:12:46
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Á Mesa do Parlamento
Ramón Fernández Alfonzo 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 4ª, sobre o compromiso da Xunta coa ampliación do CPI “As Mirandas” do
Concello de Ares.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A resultas dunha iniciativa do BNG, a Comisión 4ª do Parlamento Galego,
adoptaba o pasado 7 de maio, e por unanimidade, o seguinte acordo ao respecto da
demanda da comunidade escolar do CPI “As Mirandas”, en Ares:
“O Parlamento de Galiza insta a Xunta a que solicite ao Concello de Ares que
realice na maior brevidade de tempo posible a obra de acondicionamento da parcela
prevista.
Unha vez realizada, a Consellería de Cultura, Educación e Universidade,
comprométese a licitar, proxectar, contratar e iniciar a obra de ampliación de maneira
prioritaria, coa finalidade de dispoñer das novas instalacións canto antes.”
A resultas desta iniciativa, o concello de Ares comezaba a finais do pasado mes
de Agosto as obras de acondicionamento da parcela en cuestión, como requisito previo
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para a execución das obras de ampliación do CPI que se veñen demandando desde hai
máis dunha década. Obras que, pola evolución dos traballos, poderían rematar en breve.
Como dixemos, a adecuación desta parcela resolvería do punto de vista
urbanístico as necesidades de ampliación das instalacións; polo que agora só quedaría
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concretar o compromiso da Xunta na realización do proxecto e na execución das obras;
e a próxima elaboración dos orzamentos galegos para o vindeiro ano constitúe, sen
dúbida, a oportunidade idónea para facer realidade esta demanda.

É por isto que se formulan as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
4ª:
1.- Ten previsto a Xunta incluír no proxecto de orzamentos para o vindeiro ano
as partidas para a realización do proxecto e execución das obras de ampliación do CPI
“As Mirandas”, en Ares?
2.- Que datas manexa a Xunta para ter realizadas as obras que leva demandando
a comunidade escolar desde hai máis dunha década?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

Asdo.: Ramón Fernández Alfonzo
Manuel Lourenzo Sobral
Deputados do G.P. do BNG

CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
REXISTRO-ZGHJAJYus-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 17:15:26
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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, sobre a baixa execución orzamentaria dos programas
destinados ao acceso á vivenda.

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

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
. Que valoración fai a Xunta de Galiza sobre a baixa execución orzamentaria e
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eficacia dos programas dirixidos ao acceso á vivenda?
. Cales son as razóns para que de forma sistemática a execución orzamentaria
sexa tan baixa?
. Implementou algunha medida a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Vivenda para corrixir esta situación?
2
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. Está disposta a Xunta de Galiza a realizar cambios para corrixir esta baixa
execución?
. Que medidas considera que serían necesarias para que a execución
orzamentaria acade o 100%?
. Cal é o grao de execución orzamentaria que pretende acadar a Xunta de Galiza
para o exercicio 2022?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Alexandra Fernández Gómez na data 20/01/2022 17:29:19

Paulo Ríos Santomé na data 20/01/2022 17:29:22

Xosé Luis Bará Torres na data 20/01/2022 17:29:28
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Á Mesa do Parlamento
Manuel Lourenzo Sobral, Mercedes Queixas Zas e Daniel Castro García,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre a necesidade de

garantir a igualdade de

oportunidades na oferta educativa dos centros de estudo da contorna rural.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia
regula a impartición das linguas clásicas.
O alumnado galego accede aos estudos de Latín con carácter opcional no cuarto
curso de educación secundaria obrigatoria.
A organización curricular do primeiro curso de bacharelato na modalidade de
humanidades indica que os alumnos e as alumnas deben cursar a materia de Latín I,
entre outras materias xerais do bloque de materias troncais. Unha formación curricular
que será continuada no segundo curso de bacharelato con Latín II.
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Asemade, Grego I e II son materias opcionais electas polo alumnado entre o
bloque de materias troncais nos dous cursos de bacharelato.
Foron estas as materias que sufriron o maior recorte na súa oferta educativa en
bacharelato ao impedir a Consellería de Educación manter a súa oferta en grupos de
alumnado inferior a cinco, tal e como denunciaron publicamente múltiples ANPAS.
1
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A Consellaría viña permitindo que, cando existía profesorado no centro con
dispoñibilidade horaria, se puidesen ofertar esas materias, aínda cun número de
alumnado matriculado inferior. No entanto, neste curso, a Inspección educativa
comunicou aos IES de zonas rurais, na súa maioría, que se aplicaría a norma sen facer
excepcións.
Esta decisión provocou unha clara discriminación para o alumnado que se viu
obrigado a coller outras materias nas que non tiña interese por non ponderar na súa
escolla formativa universitaria ou ben matricularse nunha modalidade a distancia. E
todo isto habendo profesorado con dispoñibilidade horaria nos propios centros que no
canto de completar o seu horario lectivo atendendo estes grupos a inspección educativa
obrígao a facer gardas.
Unha decisión do goberno galego inxusta no seu comezo e arbitraria no
momento en que foi rectificada só nalgúns centros, deixando amplificada a radiografía
da desigualdade territorial.
Asemade, esta decisión afectou sobre todo aos centros educativos do rural, o que
claramente impide seguir avanzando cara a un sistema educativo de calidade, inclusivo,
que garanta a igualdade de oportunidades e faga efectiva a posibilidade de que cada
alumno e alumna desenvolvan ao máximo as súas potencialidades.
En definitiva, unha decisión do goberno galego discriminatoria, por unha banda,
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cara ao alumnado que escolle estas materias dentro da súa opción formativa humanística
e, pola outra, cara á oferta educativa do rural, imprescindíbel servizo público básico que
garante a calidade de vida nunha contorna máis desfavorecida na oferta dos recursos.
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Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral na Comisión
4ª :
Que medidas vai adoptar o goberno para apoiar a presenza das Humanidades en
xeral e dos Estudos Clásicos en particular no ensino secundario e de bacharelato
garantindo a igualdade de oportunidades e prestando especial atención aos centros de
estudo da contorna rural?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 17:36:20

Mercedes Queixas Zas na data 20/01/2022 17:36:28

Daniel Castro García na data 20/01/2022 17:36:39
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Á Mesa do Parlamento

Pablo Arangüena Fernández e Paloma Castro Rey, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 1ª.
Coñeciamos recentemente polo DOG (14 de xaneiro de 2021) que a Xunta de
Galicia vai gastar 19.500 euros para erixir un cruceiro de pedra no parque
Bayfront de Miami, en Florida, conforme a un convenio de colaboración entre a
Secretaría Xeral da Emigración (dependente da Presidencia da Xunta) e a
Asociación de Empresarios e Profesionais Galegos de Estados Unidos.
Segundo o DOG, a axuda ten por obxecto "instalar a escultura denominada O
Cruceiro Galego, un cruceiro en pedra realizado polo escultor Santiago Besada,
en Bay Front Park de Miami, como símbolo que contribuirá a manter e reforzar
os vínculos con Galicia e a poñer en valor a nosa comunidade, a súa cultura e
tradicións entre a colectividade galega de Florida e o resto da poboación
estadounidense".
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En sesión da Comisión 1ª do Parlamento de Galicia celebrada o día 19 de
xaneiro, o director xeral de Relacións Exteriores da Xunta, Sr. Gamallo, na
resposta a unha pregunta do deputado que subscribe esta iniciativa sobre a forma
en que ese cruceiro contribúe a atender as necesidades da comunidade galega no
exterior, declarou que “a comunidade galega de Miami é unha comunidade moi
activa, eles teñen todo o dereito do mundo a ter os símbolos que representan o
noso país…., porque ademais de incidir no ámbito cultural, estamos a falar dunha
das cidades máis turísticas do mundo, e polo tanto, esa é a explicación que ten,
ademais da actividade comercial que se fai”.
Esa explicación resulta inverosímil e incongruente, na medida en que o dereito de
cadaquén a ter os símbolos que considere non implica que a Administración
galega deba sufragalos, especialmente cando os recursos públicos son escasos e
as necesidades da comunidade galega exterior inxentes e acrecentadas pola crise
sanitaria e económica asociada á covid19.
Por iso, o deputado e a deputada que asinan, formulan as seguintes preguntas:

102771

1ª) Considera o Goberno galego que está xustificado o gasto de 19.500 € para
erixir un cruceiro nun parque de Miami nun contexto de crise?
2ª) Non considera o Goberno galego que a comunidade galega no exterior ten
necesidades máis prioritarias que a erección de cruceiros?
3ª) Considera o Goberno galego que colocar un cruceiro de pedra nun parque de
Miami contribúe dalgún xeito a acadar algún dos obxectivos da EGAEX?
4ª)En caso afirmativo, a que obxectivos e de que maneira?
Pazo do Parlamento, 20 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Pablo Arangüena Fernández na data 20/01/2022 17:28:36
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Paloma Castro Rey na data 20/01/2022 17:28:52
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre as medidas que vai tomar a Consellaría de
Educación para resolver a situación creada trala sentenza do TSXG que anula o
concurso de acceso a cátedras nos CMUS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado mes de decembro do ano 2019, o Tribunal Superior de Xustiza de
Galiza (TSXG) emitiu unha sentenza que anulaba un dos apartados do procedemento de
acceso ao corpo de cátedras de música e artes escénicas dos CMUS.
Nesta sentenza invalídase un apartado do concurso no que se establece a
acreditación da formación e a capacidade de tutela nas investigacións. O TSXG quita
validez a este apartado das bases do concurso no que se establecía como requirimento
de acceso a cátedras ter impartido catro cursos académicos de docencia nun centro
superior de ensino artístico e ter tutelado, como mínimo, un traballo de final de estudos
ou un traballo ou concerto de fin de carreira, excepto nas especialidades que carecen
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de titulación propia específica.
A sentenza da sala do contencioso administrativo do TSXG, na súa sentenza de
decembro do 19 establece que con esta medida contemplada nas bases aprobadas pola
consellaría: non se garante que por esa vía poida cumprirse a acreditación da
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formación e capacidade de tutela de investigacións propias dos ensinos artísticos en
condicións equiparábeis a quen cumpren as condicións do apartado 1
Esta resolución xudicial que anula as bases elaboradas pola Consellaría e a
parálise da Xunta para buscar solucións, deixa nun limbo legal ao profesorado que
participou no concurso. Un limbo legal que ten consecuencias de grande impacto para
as súa carreiras profesionais.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral na Comisión
4ª :
Que medidas ten pensado adoptar a Consellaría de Educación para resolver a
situación creada trala sentenza do TSXG que anula as bases de acceso a cátedras dos
CMUS?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

2

102774

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:

Daniel Castro García na data 20/01/2022 17:38:08

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 17:38:11
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Mercedes Queixas Zas na data 20/01/2022 17:38:17
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Á Mesa do Parlamento
Manuel Lourenzo Sobral, Mercedes Queixas Zas e Daniel Castro García,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre a obriga da Consellaría de Educación de dotar de
máscaras FFFP2 o profesorado do ensino público.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A primeiros do curso pasado, o sindicato CIG-Ensino presentou unha denuncia
na inspección de traballo na se esixía o incumprimento por parta da Consellaría de
Educación da Normativa de Prevención de Riscos e Saúde Laboral á hora de
proporcionar máscaras ao profesorado.
A Inspección de Traballo resolveu na súa resolución que a Xunta estaba a
incumprir coas súas obrigas de protexer a saúde laboral dos seus empregado. Mais a
pesar do categórico da resolución da ITSS na que se establecía que a consellaría debía
proporcionar máscaras (FFFP2) a aquel profesorado exposto a un maior nivel de risco, a
Xunta fixo caso omiso desta recomendación.
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No, curso actual, trala publicación do Protocolo de adaptación ao contexto da
Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galiza para o curso 2021-2022,
inexplicabelmente, a Consellaría de Educación continúa sen establecer recomendación
algunha para cumprir con esta resolución da ITSS.
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Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral na Comisión
4ª :
Vai a Consellaría de Educación cumprir coa resolución da ITSS e dotar o
profesorado do ensino público galego de máscaras FFFP2?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 20/01/2022 17:40:56
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Daniel Castro García na data 20/01/2022 17:40:59

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 17:41:09
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre a urxente necesidade de incoar o expediente BIC
para o Museo de Arte Contemporánea Carlos Maside de Sada.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ninguén pon en dúbida a singularidade e excepcionalidade do Museo de Arte
Contemporánea Carlos Maside de Sada, abranguendo o ben inmóbel e mais os bens
mobles que acubilla, así como todo o incalculábel valor inmaterial que o viu nacer e
sustentar no tempo desde hai 50 anos.
O legado deste senlleiro museo representa o proxecto de recuperación da
memoria histórica galega a través da recuperación do patrimonio artístico do exilio,
converténdose, desde as achegas colectivas e dos seus propios promotores Luís Seoane
e Isaac Díaz Pardo, no espello da renovación da arte contemporánea galega desde un
proxecto museográfico pioneiro, aberto, activo, dialogado coa obra; un museo
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plenamente vivo.
A sociedade galega está a demandar actuacións urxentes para un museo que está
a vivir na peor das contradicións políticas.
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Por unha banda, a sociedade alerta das deficiencias que presenta un museo
destas características que está pechado desde 2016. Un edificio que ofrece unha
situación de importante desgaste que tamén está a deteriorar parte da obra que acubilla.
Unha realidade tan obvia que o goberno galego só pode recoñecer e ratificar.
Pola outra, a sociedade está a demandar por diferentes vías que a Xunta de
Galiza actúe de inmediato para protexer este legado en severo risco, dando
cumprimento ao acordo parlamentario de incoar o expediente BIC para o Museo de Arte
Contemporánea Carlos Maside (decembro de 2010).
Unha demanda que tamén afirmou xa en 2018 o Consello da Cultura Galega,
órgano consultivo de referencia da Xunta de Galiza, ao afirmar que “colección e edificio
merecen a protección necesaria para garantir a súa permanencia e preservación
indisociablemente unidos”. Un informe que conclúe manifestando que “tanto o edificio
do Museo Carlos Maside como a Colección documental e pictórica que alberga
merecen, pola súa natureza e carácter, a protección BIC”.
Con todo, incomprensibelmente, tres anos despois deste informe a Xunta de
Galiza aínda non publicou no DOG a apertura do expediente de incoación BIC para o
Museo Carlos Maside.
A maior demora da incoación do BIC, maior deterioro do museo e maior
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irresponsabilidade do goberno galego ante o que pode ser unha perda irreparábel dun
legado patrimonial cultural único, pois é coñecido que hai obras que xa non están no
museo e que hai outras que xa acusaron o deterioro producido polas fortes humidades.
Nin se cumpriu co acordo parlamentario de 2010 nin se cumpriu co informe do
Consello da Cultura Galega, tal e como evidenciou en Comisión 4ª a Directora xeral de
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Patrimonio Cultural o pasado mes de febreiro ao aceptar que o procedemento estaba
parado e á espera de novos informes.
Unha xustificación impropia, xa que a falta de novos informes non lle impide á
Xunta de Galiza actuar incoando o BIC para primar a protección cautelar do ben.
Recentemente, o Secretario xeral de cultura avanzou a conclusión dun segundo
inventario actualizado dos bens do museo, así como un proceso de estudo que está na
fase final.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Que valoración fai o goberno do resultado deste novo inventario actualizado
dos bens do museo?
. Que diferenzas achan a respecto do realizado anteriormente?
. Que estudos están a realizar? Con que fin?
. Ten recibido o goberno demandas sociais demandando a inmediata incoación
do BIC para o Museo Carlos Maside? Que lles responderon?
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. Por que o goberno non actúa de inmediato incoando o expediente BIC para o
Museo de Arte Contemporánea Carlos Maside de Sada para asegurar o inicio da súa
protección á vista do importante deterioro que presenta?
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Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 17:43:17

Daniel Castro García na data 20/01/2022 17:43:21
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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, sobre o incumprimento da Xunta de Galiza do
compromiso de entregar un informe de avaliación do Plan Rehavita 2015-2020.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Consellaría de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda acostuma a anunciar
programas en materia de vivenda que logo ou ben non se executan ou ben os resultados
finais distan moito dos comprometidos. Esta forma de facer política vai acompañada
dunha ausencia sistemática de avaliación dos resultados e dunha falta de transparencia a
respecto dos datos de execución alcanzados.
Un claro exemplo disto é o anterior Plan Rehavita, Plan galego de
rehabilitación, aluguer e mellora de acceso á vivenda 2015-2020, do que a Xunta négase
a ofrecer información sobre o desenvolvemento acadado. Dende o grupo parlamentario
do Bloque Nacionalista Galego formulamos no momento de finalización do plan
distintas iniciativas solicitando os datos detallados do investimento real realizado polo
CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
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Goberno galego para o cumprimento de cada un dos eixos recollidos neste plan.
Igualmente demandamos a elaborac
plan que incluíse, para alén dos datos concretos, unha revisión das causas da baixa
execución dos programas. En resposta a unha destas preguntas rexistradas a Xunta de
Galiza comprometíase con este grupo a presentar os datos requiridos nun informe que
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unanimidade na comisión 2º do Parlamento.
Existe unha evidente dilación dos prazos, ao comprometerse a aportar esa
información a finais de 2021, é dicir, un ano despois de que ese plan de vivenda
caducase. Mais a realidade é que entrados no ano 2022 o informe segue sen elaborarse.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
. É consciente a Xunta de Galiza de que está incumprindo o seu compromiso de
entregar un informe de avaliación do Plan Rehavita 2015-2020 no final de 2021?
. Cales son os motivos para a dilación na entrega de dito informe de avaliación?
. Foi incapaz a Xunta de Galiza de elaborar o informe de avaliación máis dun
ano despois de que concluíse o plan?
. Vai entregar o informe de avaliación do Plan Rehavita 2015-2020 de forma
inmediata?
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Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

Asdo.: Alexandra Fernández Gómez
Paulo Ríos Santomé
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Aira Díaz, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos, deputadas
do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto
no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 5ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A construción do Hospital Lucus Augusti foi un fito histórico para a Sanidade
Lucense, non só mellorou a confortabilidade das usuarias e usuarios senón que a propia
estrutura e dimensións do edificio potenciaron cambios importante na carteira de servizos
que favoreceron, sen dúbida, a calidade asistencial. Isto de todos xeitos non serviu para a
mellora da atención primaria na cidade, que seguiu en varios casos en edificios precarios
que condicionan a actividade asistencial e a súa calidade de cara á cidadanía, entre eles o
do CS da Milagrosa.
Debido a este cambio liberáronse os terreos e edificios que ocupaba o vello
Complexo Xeral-Calde posibilitando trasladar alí, tralas pertinentes obras parte dos
servizos sanitarios que estaban diseminados pola cidade para mellorar as súas condicións
de habitabilidade e polo tanto o seu potencial en canto a servizos sanitarios para a cidade.
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Saíron na prensa diversas noticias a respecto do desenvolvemento das obras e os
usos aos que se ían destinar estas instalacións, que se prevían rematadas para mediados
deste mesmo ano, quizá outubro.
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Referirémonos exclusivamente ao que motiva esta iniciativa, o CS da Milagrosa,
do que se dixo que sufriría un desdobramento e que probablemente se convertera nun
Centro de Alta Resolución ao contar coas instalacións do Laboratorio e os bunker de Rx
do antigo pavillón central.
As declaracións do conselleiro falaban de dotación de medios diagnósticos para a
resolución de procesos nunha única consulta sen concretar que podía supor isto na
práctica.
Chegadas a estas alturas do 2022 o persoal do Centro de Saúde da Milagrosa non
recibiu a máis mínima información oficial sobre cando, cantas, cales ou quen vai ir para
alí, o que causa unha xustificada incerteza.

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª:
Vai o goberno da Xunta ter en conta ao persoal do Centro de Saúde á hora do
desdobramento do CS da Milagrosa informándoo e recabando a súa opinión a través dos
responsables do Centro?
Cando está previsto o remate das obras e polo tanto o traslado do persoal?
Este traslado motivará a abordaxe dunha remodelación do edificio no que
CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
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actualmente se encontra este CS, e que de todos é sabido que conta con evidentes eivas
estruturais?
Que criterios van seguir para o desdobramento dos equipos de traballo?
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Como pensan que afectará isto á asistencia sanitaria á poboación en relación a
libre elección de persoal sanitario?
Este novo centro será de Alta Resolución e contarán con un servizo básico de
Radioloxía e de Laboratorio?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 20/01/2022 18:25:17

Iria Carreira Pazos na data 20/01/2022 18:25:25

CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
REXISTRO-ZTjGLfJkE-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

María del Carmen Aira Díaz na data 20/01/2022 18:25:35

3

102787

Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Paloma Castro Rey e Pablo Arangüena
Fernández, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral
en Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior.
O mundo está en plena transformación dixital, como resultado da aparición e
implantación dun amplo conxunto de tecnoloxías que están provocando e
provocarán grandes cambios na actividade produtiva da maioría dos sectores
económicos, contribuíndo a reforzar a súa competitividade e potenciar o
desenvolvemento e á súa vez, este mundo dixital fai que as estafas tradicionais
volvéranse en estafas dixitais, en ciberdelincuencia.
As taxas de ciberdelincuencia disparáronse ata o 71 % no que vai de ano en
Galicia, onde as Pemes son as grandes expostas á desprotección, ó igual que os
pequenos concellos que non teñen capacidade para xestionar axeitadamente a
ciberseguridade.
As persoas expertas sitúan entre "as características diferenciais de Galicia o
elevado volume de pemes, para as que hai que externalizar as necesidades de
ciberseguridade. O sector pesqueiro e agrogandeiro tamén presentan
características diferentes en ciberseguridade.”
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Estes expertos e expertas, tamén avisan “dun perfil profesional en
ciberseguridade que será deficitario en Galicia, mentres os mozos e mozas que
agora cursan Secundaria non se incorporen ao mundo laboral -aínda queda unha
década-. Necesítase persoal técnico, non necesariamente cunha titulación
específica senón que teña incorporado a materia de ciberseguridade na súa
formación. Formar a gran parte das persoas traballadoras e da sociedade en
ciberseguridade é un reto.”
Os ciberataques, que están en aumento, operan a nivel mundial e con certa
impunidade. Os expertos na materia declaran: “Parte do risco é o foco que a
ciberdelincuencia puxo nos problemas de subministros pola interconexión das
empresas. Así que un ataque podería acabar afectando en ‘cascada’ a todos
aqueles que están relacionados con el e ás persoas usuarias.”
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
102788

Entre os principais retos na ciberseguridade está chegar ao tecido empresarial das
pemes, que están totalmente desprotexidas, e cubrir a falta de profesionais e
técnicos con experiencia que padece actualmente este sector.
O Goberno galego presentou o pasado mes de febreiro a Estratexia Galicia
Dixital 2030 que se fixa como reto estender as redes de internet de 100 megas á
totalidade da poboación galega, apostar por unha Administración intelixente de
maneira que en 2025 o 70 % das empresas e o 85 % da cidadanía teñan relación
coa Xunta de Galicia a través de canles telemáticos e a ciberseguridade é outro
reto desta nova estratexia.
Amtega terá que poñer en marcha medidas ante a desprotección das pemes e dos
pequenos concellos ante a ciberdelicuencia, así como a falta de profesionais en
ciberseguridade.
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 elaborar medidas en ciberseguridade para
as pemes galegas ante a súa desprotección fronte a ciberdelicuencia?
2. Vai o Goberno galego a elaborar medidas en ciberseguridade para os
pequenos concellos ante a súa desprotección fronte a ciberdelicuencia?
3. O Executivo autonómico vai a elaborar un plan de formación contando co
tecido empresarial e coas universidades e sensibilizar en Secundaria sobre
as saídas laborais en ciberseguridade?
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Pazo do Parlamento, 20 de decembro do 2021
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Paloma Castro Rey
Pablo Arangüena Fernández
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre a protección do patrimonio cultural galego
existente en coleccións particulares.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Lei 5/2016 do patrimonio cultural de Galiza é a base normativa fundamental
en que se asenta o compromiso irrenunciábel co noso patrimonio cultural, desde unha
vontade política que debe velar pola conservación do máis alto valor cultural colectivo
que é o patrimonio material e inmaterial, alicerce da identidade galega.
Unha responsabilidade determinada polo Estatuto de Autonomía ao afirmar no
artigo 32 que lle corresponden á Xunta de Galiza as competencias plenas referidas á
defensa e promoción dos valores culturais do pobo galego.
O patrimonio cultural é un valor en si propio e o seu estudo, conservación,
catalogación, difusión, fomento e acrecentamento representa un exercicio de dignidade
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colectiva. É por iso que o patrimonio cultural é un piar fundamental na construción da
necesaria cohesión social e o desenvolvemento sustentábel.
O artigo 5 da Lei 5/2016 fixa o dereito da cidadanía ao acceso, coñecemento e
desfrute, así como á transmisión e á divulgación social do patrimonio cultural galego.
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Mais tamén a obriga de cumprir os deberes establecidos nesta lei para a protección do
patrimonio cultural, así como a actuar coa dilixencia debida no seu uso.
O artigo 32 da devandita lei apela ao deber de conservación do patrimonio por
parte das persoas propietarias, posuidoras, arrendatarias ou titulares de dereitos sobre
bens protexidos integrantes do patrimonio cultural de Galiza.
Con todo, contamos no noso país con pequenas coleccións, con vontade
museística, en mans de particulares, sen protección xurídica, que están expostas ao devir
vital dunha persoa ou familia en concreto, ao seu deterioro e consecuente risco de
desaparición para o repertorio cultural patrimonial galego.
O coñecemento destes arquivos e coleccións privadas non deben permanecer á
marxe da necesaria atención e coñecemento que permita valorar o seu nivel de
protección e inclusión, de ser o caso, no rexistro do catálogo patrimonial galego
recoñecido e protexido.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
- É coñecedor o Goberno da Xunta de Galiza da localización destes pequenos
museos e coleccións en mans de particulares que mesmo ofertan a posibilidade de seren
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visitados?
- É consciente o Goberno galego de que este patrimonio cultural colectivo,
nalgúns casos con pezas únicas, non conta con protección xurídica e polo tanto corre o
risco de desaparecer ao non estar oficialmente catalogado e protexido?
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- Que medidas de actuación propón a Xunta de Galiza para a conservación deste
patrimonio material?

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 19/01/2022 10:07:36

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 19/01/2022 10:07:39
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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 aos informes transmitidos ao goberno do Estado
por parte da Xunta de Galiza en relación ao cumprimento da Carta europea das linguas
rexionais ou minoritarias no ensino.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O estado español ratificou en 2001 a Carta europea das linguas rexionais ou
minoritarias, un tratado internacional promovido polo Consello de Europa.
O último informe emitido polo Comité de Ministros do Consello de Europa
advertiu graves deficiencias na política lingüística educativa da Xunta de Galiza que
comprometen o progresivo avance da normalización do galego e, consecuentemente, o
articulado da Lei de normalización lingüística.
Neste informe de decembro de 2019 o Comité de Ministros do Consello de
Europa advertía máis unha vez da importante diminución do número de falantes e da
progresiva quebra acentuada da transmisión do noso idioma propio e oficial de pais a
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fillos, unha transmisión natural que xa non está garantida, o que afecta de forma
significativa ao mantemento da proporción de alumnado con coñecemento do galego
cando se incorpora ao ensino.
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Asemade, este informe do Consello de Europa afirmou que a presenza do galego é
insuficiente no ensino, especialmente a nivel preescolar, para cuxa reversión propuxo
eliminar as limitacións á docencia en galego que actualmente regula o Decreto 79/2010.
Recentemente o goberno do Estado fixo pública a súa resposta aos requirimentos
do Consello de Europa a través do “Informe sobre las recomendaciones de acción
inmediata formuladas por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en su
Resolución de 11 de diciembre de 2019 en relación a la aplicación de la Carta Europea de
Lenguas Regionales y Minoritarias”.
Neste informe do Estado destácase que actualmente non hai limitacións ao ensino
en galego en Galiza, como si verificou o Comité de Ministros, e que o éxito do modelo
plurilingüe implantado desde 2010 está avalado por múltiples estudos e avaliacións.
A metodoloxía para a elaboración deste informe di asentarse na consulta ao
goberno galego solicitando a súa colaboración para a redacción da resposta.
No entanto, da lectura do informe de resposta do Estado español tíranse algunhas
inexactitudes a respecto da implantación do Decreto 79/2010 como que as dúas linguas
oficiais reparten a docencia en porcentaxes iguais ou que non existen limitacións ao
ensino do galego.
Por outra banda, xustifícanse estas afirmacións nos datos positivos expostos por
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múltiples estudos científicos.
No BNG reiteradamente demandamos ao goberno que fixese públicos os
resultados da avaliación anual a que obriga, con carácter anual, a Disposición adicional
quinta do mencionado decreto, despois de finalizar cada curso, co obxectivo de
“desenvolver cantas disposicións fosen precisas para o mellor cumprimento e adaptación
dos seus obxectivos co fin de que poida achegarse gradualmente ao marco dun ensino
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plurilingüe e á plena aplicación da Carta europea das linguas rexionais ou minoritarias”.
Mais o PP nunca achegou ningunha avaliación de contraste.

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª:
- Demandoulle o goberno do Estado á Xunta de Galiza colaboración para dar
traslado de información relativa á aplicación do Decreto 79/2010 do plurilingüismo?
- Remitiulle a Xunta algunha avaliación propia dos resultados da aplicación deste
decreto no ensino?
- A que estudos científicos e avaliacións se refire o Estado para xustificar a súa
resposta cando a Xunta incumpriu de maneira sistemática a Disposición adicional quinta
propio do Decreto do plurilingüismo que a obriga a realizar anualmente a avaliación da
súa implantación?

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

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

Daniel Castro García na data 19/01/2022 10:21:48

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 19/01/2022 10:21:53

CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
REXISTRO-iNgYVoGQj-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Mercedes Queixas Zas na data 19/01/2022 10:22:00

4

102443

Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Juan Carlos Francisco Rivera,
deputada e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas
de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 3ª.
A Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e
Innovación publicou no Boletín Oficial de Galicia do 8 de xaneiro deste
ano a Orde do 18 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das
axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques
empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa
convocatoria para o ano 2021.
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Na propia exposición de motivos establécese que a finalidade destas
axudas dirixidas a concellos é establecer un programa de axudas
encamiñadas á mellora dos servizos e ao acondicionamento de
infraestruturas existentes ou de nova incorporación nos parques
empresariais da comunidade autónoma de Galicia, co obxecto de mellorar a
competitividade de oferta de solo empresarial, como elemento dinamizador
da economía e do emprego local, para as que se destinaron inicialmente
2.300.000 € ampliados pola Orde do 29 de xuño de 20201 ata chegar aos
4.127.861,62 €; podendo acadar os concellos o 80 % do importe total
consignado como subvencionable e cun máximo de 120.000 € para as
solicitudes individuais e de 138.000 € para as solicitudes conxuntas.
As actuacións e gastos subvencionables, segundo se establece no artigo 3
das bases, son para plantas de depuración de augas; xestión de residuos
dentro do parque empresarial; infraestruturas viarias, tanto de acceso como
interiores ao parque empresarial; instalación de sistemas de seguridade e
vixilancia dentro do parque empresarial; instalacións comúns de
equipamentos e sistemas de protección destinados á loita contraincendios
dentro do parque empresarial ou para a instalación de sistemas contra o
roubo de cable dentro do recinto empresarial.
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Á vista destes datos a deputada e o deputado que asinan formulan as
seguintes preguntas:
1ª) Que valoración fai o Goberno galego sobre os obxectivos acadados con
estas subvencións nos últimos 6 anos?
2ª) Cales foron os concellos beneficiados por estas subvencións e as contías
recibidas nos exercicios 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021?
3ª) Cales son as razóns que xustifican a maior puntuacións aos concellos
resultantes dunha fusión?
4ª) Pode dicirnos o Goberno galego se nos últimos cinco exercicios as
entidades resultantes dunha fusión de concellos recibiron algunha
subvención? Se for o caso, cal foi a contía achegada en cada un dos
exercicios?
5ª) Cales son as razóns que xustifican a maior puntuación as solicitudes
conxuntas entre dous ou máis concellos?
6ª) Cantas solicitudes conxuntas, nos cinco últimos exercicios, recibiron
subvención? Cal foi a contía achegada en cada un dos exercicios?
7ª) Elaborou o Goberno galego algún estudo sobre o número de empresas
asentadas, así como as vantaxes acadadas naqueles parques empresariais
acollidos á iniciativa «Concellos Doing Business Galicia».
8ª) Elaborou o Goberno galego algún estudo sobre as necesidades de
servizos e de infraestruturas dos parques empresariais de Galicia?
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Paloma Castro Rey e Pablo Arangüena Fernández,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia,
ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 1ª.
O 16 de xuño de 2021 a Consellería de Cultura, Educación e Universidade a Orde do 31
de maio de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en
réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a entidades locais de Galicia, para
o equipamento e mellora das instalacións e locais utilizados para a realización de
actividades culturais, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 cunha dotación
orzamentaria de 500.000 €.
Na propia exposición de motivos establécese que a “Consellería de Cultura, Educación
e Universidade, dentro da súa aposta pola dinamización cultural do país, considera
necesaria a mellora das condicións de equipamento e a mellora das condicións técnicas
dos locais destas entidades co fin de abrir as súas ofertas culturais aos novos campos da
cultura; co obxecto de facilitar o reequilibrio territorial na distribución cultural e tratar
de contribuír ao desenvolvemento cultural das zonas menos poboadas, a Consellería
aposta por apoiar aquelas entidades menos poboadas de xeito que toda a cidadanía teña
as mesmas oportunidades de acceso á cultura”,
Por iso as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes preguntas:
1ª) Que concellos, entidades públicas ou agrupacións de concellos solicitaron a
subvención indicada?
2ª) Considera o Goberno galego que os veciños e as veciñas dun concello agrupado, a
efectos desta subvención, ou fusionado teñen máis dereitos que aqueles que viven en
concellos que non cumpren este requisito?
3ª) Ten elaborado a Xunta de Galicia algún inventario dos locais utilizados polos
concellos galegos rurais para a realización de actividades culturais, así como dos
equipamentos cos que contan?
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Juan Carlos Francisco Rivera, deputada e
deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 3ª.
A Xunta de Galicia incluíu nos orzamentos da Comunidade Autónoma para 2021
115 millóns de euros baixo a denominación de Fondo Consenso. A distribución
do dito Fondo acordouse no Pleno do Parlamento de Galicia do 15 de xullo de
2021 con modificacións do Ditame da Comisión non permanente especial para o
estudo sobre a reactivación social, económica e cultural de Galicia pola crise da
covid-19. Na dita comisión, a propia Cámara a través da Comisión, os axentes
sociais a través do Diálogo Social e os expertos económicos do Comité
constituído pola propia Xunta para o seu asesoramento na adopción de medidas
pola crise, achegaron propostas que colaborasen á recuperación dos efectos
económicos e sociais da crise.
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O Ditame da Comisión conclúe que: “A Comisión considera que o Fondo de
Consenso debe complementar as asignacións orzamentarias dos programas
operativos REACT e dos Proxectos propostos ao abeiro do Mecanismo para la
Recuperación e a Resiliencia (MRR), potenciando as actuacións reactivas fronte
aos efectos da pandemia, por una banda; e por outra, potenciando e acelerando
o crecemento económico baseado na innovación e nas transicións ecolóxica e
dixital”. Establecendo para o cumprimentos dos ditos fins actuacións concretas
reactivas fronte aos efectos da pandemia:
-

Apoio aos sectores que viron reducirse os seus ingresos por causa da
pandemia;

-

Reforzo dos elementos que favorecen unha recuperación inclusiva,
potenciando as políticas sociais.

-

Actuacións dirixidas a acelerar os factores nos que se baseará o
crecemento económico no futuro.

-

Apoio á innovación.

-

Reforzo da transición ecolóxica e dixital.
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Para o que a Comisión aprobou asignar os recursos do Fondo de Consenso en
catro “Subfondos”:
-

Subfondo de Apoio Sectorial, dotado con 42,7millóns de euros, que
recolle as liñas de actuación que complementan as axudas xa convocadas
para apoiar aos sectores máis impactados pola crise, nomeadamente
axudas á Cultura, axudas ao Turismo, axudas ao Deporte e investimentos
Estratéxicos de Pemes, que permitan ter acceso a proxectos tractores e
estratéxicos para o noso tecido produtivo.

-

Subfondo de Recuperación Inclusiva, dotado con 31 millóns de euros, co
obxectivo de reforzar unha saída cohesionada socialmente da crise e con
investimentos en política social.

-

Subfondo de Apoio á transición ecolóxica e dixital, dotado con 26,5
millóns de euros, dirixido a adiantar e avanzar nos investimentos previstos
na estratexia Next Generation Galicia, reforzando e complementando as
actuacións en materia de transición ecolóxica e dixital complementarias
dos fondos europeos.

-

Subfondo de Apoio á Innovación, dotado con 14,8 millóns de euros para
reforzar a dotación en innovación a través de tres actuacións: impulsar a
innovación no sector aeronáutico no Polo de Rozas, impulsar o sector
biotecnolóxico e axudas para a posta en marcha de centros de
investigación en Galicia.

Por iso a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes preguntas:
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1ª) Cal é a execución orzamentaria do gasto total do dito Fondo Consenso en
cada unha das partidas orzamentarias acordadas no Pleno de aprobación con
modificacións do Ditame da Comisión non permanente especial para o estudo
sobre a reactivación social, económica e cultural de Galicia pola crise da covid19?
2ª) En que medidas concretas se materializou a execución do gasto do Fondo
Consenso das partidas orzamentarias acordadas no Pleno de aprobación con
modificacións do ditame do Ditame da Comisión non permanente especial para o
estudo sobre a reactivación social, económica e cultural de Galicia pola crise da
covid-19
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3ª) Que valoración fai o Goberno galego sobre a aplicación deste fondo consenso
e os resultados acadados?
Pazo do Parlamento, 19 de xaneiro de 2022
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Olalla Rodil Fernández, Ramón Fernández
Alfonzo e Daniel Pérez López, deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do
Bloque Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no Regulamento da

Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 3ª, sobre as
medidas que debe impulsar a Xunta de Galiza para garantir o dereito do acceso á
enerxía da poboación, a atención da mal chamada “pobreza enerxética” e as reservas
orzamentarias que debe acometer.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O acceso á enerxía, singularmente para o mantemento do fogar a unha
temperatura adecuada, é un elemento de vital importancia para a vida das persoas e
afecta á súa saúde, benestar e dignidade. Polo tanto, a consolidación da pobreza e o
avance da equivocamente denominada pobreza enerxética, agudizada pola pandemia da
covid-19 e polo incremento dos prezos enerxéticos, da electricidade ao gas pasando
polo butano, é un grave problema en Galiza.
Por exemplo, podemos lembrar como no mes de outubro de 2021 a Rede Galega
Contra a Pobreza facía público o seu informe anual respecto de 2020 e sinalaba como
CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
REXISTRO-dC9h8WM0C-2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 3ª :
. Que actuacións vai promover o goberno galego para garantir o acceso á enerxía
dos galegos e galegas e impedir o incremento da equivocamente denominada pobreza
enerxética?
. Que valoración vai o goberno galego das súas axudas complementarias do bono
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social estatal?
. Que actuacións vai promover o goberno galego para impedir que o
empeoramento económico e a crise da suba dos prezos traia como consecuencia o
aumento dos fogares con extremas dificultades para asumir os subministros básicos
como a luz, a auga ou o gas?
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. Considera o goberno galego suficientes os mecanismos existentes na
actualidade para frear as situacións de precariedade enerxética neste contexto
socioeconómico?
. Valora a Xunta de Galiza tomar medidas para estender o público albo máis alá
das persoas xa usuarias do bono social estatal?
. Valora o goberno galego a necesidade de demandar unha rebaixa do IVE da
enerxía eléctrica?
. Dirixiuse ou vaise dirixir o goberno galego a entidades sociais, sindicais,
concellos e outros axentes par acordar medidas ao respecto? E ao goberno central?
. Estuda o goberno galego as repercusións na saúde da poboación da
precariedade no acceso á enerxía?

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Ramón Fernández Alfonzo
Daniel Pérez López
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, en demanda da creación dun Observatorio do Baile e a
Música Tradicional Galega.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A situación de illamento social e inestabilidade económica provocada pola
pandemia do COVID-19 está tendo como consecuencia unha gran crise xeralizada no
ámbito da cultura do noso país, que afecta de desigual maneira aos diversos sectores
culturais galegos, segundo sexa a súa actividade profesional.
Un dos colectivos máis afectados, pola súa pouca visibilidade profesional, é o
dos traballadores e traballadoras da música e o baile tradicional, imprescindíbel sostén
do proxecto vivo de actividades culturais xeradas desde o asociacionismo de base e
pezas fundamentais no entramado socioeconómico do sector cultural galego.
A docencia da música e do baile da nosa tradición representa un motor
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indispensable sen o cal o sector profesionalizado da cultura sería moito menor.
A situación deste sector estudouse no Libro branco do ensino na música
tradicional en Galiza (2006).
Neste traballo recolléronse datos dunha actividade con pouca visualización
social pero cun inmenso potencial socioeconómico no sector cultural. O documento, o
1
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primeiro deste tipo, contabilizou máis de 20.000 estudantes e case 1.400 actividades
estudadas, así como 640 profesores entrevistados en case 700 centros de ensino e en
preto de 250 concellos; todos eles relacionados coa transmisión do baile e música
tradicional.
Realizando unha estimación e adaptándoa ao total de actividades recollidas, o
orzamento anual de todas as clases de música tradicional galega situábase en torno a 3
ou 3,5 millóns de euros, dos cales arredor dun 39% eran achegados por subvencións da
administración pública, sendo o resto costeado por cotas, actividades e rendemento
escénico do aprendido polo alumnado das asociacións.
Unhas cifras que, malia non volveren se recollidas por escrito de forma tan
exhaustiva, é sabido que medraron nos últimos anos pola alta incidencia social e
cultural que vertebra o mundo asociativo no noso país.
Mais este sector profesional da cultura tradicional caracterízase pola diversidade
de profesorado, parte do cal non se atopa nunha situación de traballo regulado ao
traballaren de forma puntual para as asociacións culturais.
Trátase, pois, dun sector con grandes debilidades dentro do entramado
socioeconómico da cultura galega, e aínda máis na situación condicionada pola
pandemia actual, que cómpre analizar con rigor para atendelo de forma eficaz e
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eficiente ad futurum.
De feito, o descoñecemento desta realidade cultural foi explícita por parte do
propio goberno galego ao non ser contemplada no Plan de Reactivación para os sectores
cultural e turístico proposto pola Xunta de Galiza en 2020.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. É coñecedora a Xunta de Galiza da representación social, cultural e económica
da que dá conta o Libro branco do ensino na música tradicional en Galiza?
. Comparte a Xunta a demanda do sector da música e danza tradicional de
actualizar este importante estudo?
. Comprométese a facelo? En que prazo?

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Daniel Castro García
Manuel Lourenzo Sobral
Deputada e deputados do G.P. do BNG
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Mercedes Queixas Zas na data 19/01/2022 12:10:50

Daniel Castro García na data 19/01/2022 12:11:03
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, en demanda de actuacións urxentes de recuperación do
movemento asociativo cultural galego dedicado á promoción e difusión da música e
baile de Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A situación de illamento social e inestabilidade económica provocada pola
pandemia do COVID-19 está tendo como consecuencia unha gran crise xeralizada no
ámbito da cultura do noso país.
A realidade profesional dos sectores culturais galegos é moi diversa, o que
xustifica diferentes niveis de afectación da crise derivada da covid, así como tamén o
seu encaixe nas convocatorias de axudas publicadas até o momento por parte da Xunta
de Galiza.
Os traballadores e traballadoras do sector da música e o baile tradicional teñen
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chamado a atención pola situación que está a vivir desde o comezo da pandemia o
proxecto vivo de actividades culturais xeradas desde o asociacionismo de base,
dedicadas en boa parte á promoción e difusión da música e baile de Galiza, peza
fundamental no entramado socioeconómico do sector cultural galego.
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Estes colectivos agrupan a máis de 10.000 asociados/as, compoñentes,
traballadores/as e alumnos/as que pertencen ou desenvolven o seu traballo en
asociacións ou entidades que ofertan innumerábeis actividades como clases, concertos,
espectáculos, festivais, foliadas, seráns, feiras de artesáns, etc., que axudan á
conservación e transmisión da nosa identidade e do noso patrimonio cultural inmaterial
e que están completamente paralizadas a día de hoxe. Queremos facer fincapé en que a
paralización da actividade está a supoñer importantes perdas
Entre estas particularidades atópase a diversidade de profesorado, parte do cal
non se atopa nunha situación de traballo regulado ao traballaren de forma puntual para
as asociacións culturais. É por isto que é importante ter unhas medidas específicas para
o sector, diferente neste aspecto da cultura comunmente chamada profesional, para os
que a paralización da actividade no seo das asociacións culturais, folclóricas e escolas
de música e baile tradicional, vai supoñer un parón na actividade económica moi
considerable que dificilmente poderá recuperar a súa normalidade sen axuda económica
da administración e de toda a sociedade galega.
A situación deste sector estudouse no Libro branco do ensino na música
tradicional en Galiza (2006) editado pola Fundación Sondeseu, no que participou e
colaborou a AGG. Neste traballo recolléronse datos dunha actividade con pouca
visualización social pero cun tremendo potencial socioeconómico no sector cultural. O
documento, o primeiro deste tipo, contabilizou máis de 20.000 estudantes e case 1.400
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actividades estudadas, así como 640 profesores entrevistados en case 700 centros de
ensino e en preto de 250 concellos; todos eles relacionados coa transmisión do baile e
música tradicional. Realizando unha estimación e adaptándoa ao total de actividades
recollidas, o orzamento anual de todas as clases de música tradicional galega situábase
en torno a 3 ou 3,5 millóns de euros, dos cales arredor dun 39% eran aportados por
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subvencións da administración pública; sendo o resto costeado por cotas, actividades e
rendemento escénico do aprendido polo alumnado das asociacións.
Unhas cifras que, malia non volveren se recollidas por escrito de forma tan
exhaustiva, é sabido que medraron nos últimos anos pola alta incidencia social e
cultural que vertebra o mundo asociativo no noso país.
A música e o baile da nosa tradición, dinamizada a través destas asociacións
culturais, representa un motor indispensable sen o cal o sector profesionalizado da
cultura sería moito menor.
Porén, trátase dun sector con grandes debilidades dentro do entramado
socioeconómico da cultura galega, e aínda máis na situación actual.
As asociacións paralizaron a actividade presencial, tanto aulas regulares como
actividades esporádicas, as actividades remuneradas coas que as completan os seus
fondos destinados a cubrir gastos fixos e salarios de mestres tamén están canceladas ou
adiadas, o que provoca que gran parte das asociacións cancelasen os salarios do seu
profesorado, deixando estes nunha situación de desamparo.
A paralización da actividade das asociacións culturais supón unha crise a nivel
económico, social e cultural de consecuencias nefastas e até o momento inimaxinables,
nun sector cultural que é salvagarda do patrimonio cultural inmaterial.
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Unha situación que non foi en absoluto contemplada no Plan de Reactivación
para os Sectores Cultural e Turístico proposto pola Xunta de Galicia en 2020.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. É coñecedora a Xunta de Galiza da representación social, cultural e económica
da que dá conta o Libro branco do ensino na música tradicional en Galiza?
. Comparte a Xunta a demanda do sector da música e danza tradicional de
actualizar este importante estudo?
. É consciente o goberno da grave afectación da crise da covid que desde hai
case un ano soporta o asociacionismo cultural centrado na difusión e aprendizaxe da
música e baile tradicional galego?
. Que medidas urxentes contempla aplicar o goberno para a reactivación deste
importante sector cultural? En que prazo?

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Alexandra Fernández Gómez, Carme González Iglesias e Mercedes Queixas
Zas, deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao
abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre a situación da cultura na cidade Vigo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Cada ano a Fundación Contemporánea elabora un informe sobre cal é a
situación do mapa cultural do Estado español, baseándose para iso en estudos
independentes e un amplo panel de expertos. O informe elaborado para o ano 2019
mostra, igual que xa se recollía en informes anteriores, que Vigo non ten ningunha
institución ou acontecemento cultural entre os principais do Estado e nin tan sequera
entre os principais de Galiza.
Esta situación contrasta cos datos do informe do ano 2009- o primeiro ano en
que se realizou o estudo por parte desta fundación- e no que a cidade de Vigo aparecía
no posto 12 de 25 a nivel Estatal en cuanto á súa oferta cultural. É a partir do ano 2012
cando esta cidade foi perdendo peso sistematicamente neste ránking estatal, ate o punto
de que no recente informe, a cidade de Vigo sitúase no posto número 33 das cidades que
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destacan pola calidade e innovación da súa oferta cultural.
O máis preocupante é que esta perda de peso tamén se produce respecto do
panorama galego. Resulta realmente alarmante que a cidade máis poboada e unha das
máis dinámicas do país non coloque ningunha institución nin acontecemento cultural
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entre os quince máis destacados do país. Hai que remontarse ate o 2017 para atopar o
MARCO incluído nesta lista no posto nº7.
Esta avaliación negativa da situación cultural que se viven en Vigo non se
restrinxe a este tipo de informes senón que é unha opinión estendida, tanto entre os
traballadores e traballadoras da cultura, como na cidadanía en xeral. Sen dúbida a actual
situación da pandemia empeorou a precaria situación da cultura, mais é unha dinámica
que se vén arrastrando dende hai tempo, polo que require unha seria reflexión e
mudanzas profundas que atendan ao contexto actual mais tamén ás debilidades
estruturais.
Para alén das responsabilidades que atinxen ao Concello de Vigo, a Xunta é
tamén parte responsable desta situación polas competencias que ostenta.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Que valoración fai a Xunta de Galiza sobre a dinámica cultural da cidade de
Vigo?
. Que valoración fai a Xunta do informe elaborado pola Fundación
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Contemporánea en cuanto aos datos relativos á cidade de Vigo?
. Ten a Xunta de Galiza algún informe no que se avalíe esta perda de dinamismo
e peso cultural de Vigo respecto ao conxunto do país e o seu impacto tanto nos
traballadores e traballadoras da cultura como na cidadanía en xeral?
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. Considera a Xunta de Galiza impulsar ou colaborar na elaboración dun Plan
Estratéxico Cultural de Vigo?

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Alexandra Fernández Gómez na data 19/01/2022 12:37:22

María do Carme González Iglesias na data 19/01/2022 12:37:31
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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 dun plan estratéxico de
actuación dirixido a atraer parte dos fondos Next Generation para a reactivación e
impulso da cultura galega.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ao longo do segundo semestre de 2020 o Consello da Cultura Galega publicou
dous informes -o Barómetro da cultura galega I e a Conxuntura estatística do ámbito
cultural. Outubro de 2020- que radiografaron o estado das axentes e sectores culturais
galegos dende que empezou a crise do coronavirus.
As conclusións destes informes reclaman da atención urxente do goberno galego,
porque a cultura tamén representa cifras que debemos colocar no punto de mira das
gravosas consecuencias da pandemia, ao mesmo nivel doutros sectores produtivos,
económicos e de emprego que a secuencia das diferentes vagas epidemiolóxicas
contribuíron a agudizar desde hai case un ano.
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Os problemas que veñen afrontando os sectores culturais son múltiples: o
cesamento ou caída da actividade e o conseguinte descenso na demanda; o problema de
tesouraría; a dificultade para pagar impostos e seguros sociais; os problemas cos
provedores e de distribución e os de financiamento; as limitacións de aforo, a
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inseguridade xurídica e as dificultades para cubrir os requisitos das medidas de
seguridade e hixiene, entre outras.
Unhas dificultades herdadas dun contexto previo precario que confirman que os
sectores culturais sufrirán un impacto máis severo que o conxunto da economía.
Na actualidade, cun marco de mobilidade novamente restrinxido coa implantación
dos peches perimetrais, o sector cultural continúa a afondar na problemática herdada
desde o mes de marzo ao se enfrontar a unha nova parálise absoluta.
Nesta altura de incerteza e inseguridade por causa do contexto epidemiolóxico por
covid, son moitos os interrogantes que se sosteñen ou renacen inviabilizando calquera
proposta alternativa no curto prazo.
Rematado co 2020 o tempo de actuación do Plan de reactivación dos sectores
culturais e turísticos, presentado pola Xunta de Galiza no mes de maio, descoñecemos, a
piques de entrar xa no límite do primeiro trimestre, cales son os investimentos
extraordinarios que o goberno destinará á cultura galega a partir dos fondos
extraordinarios europeos.
O Dossier Next Generation Galicia entregado polo goberno á Comisión de
reactivación económica, social e cultural non explicita un proxecto propiamente dirixido
á reactivación e impulso dos sectores culturais galegos, pois apenas fai mención dunha
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redacción inconcreta referida aos seguintes proxectos do Eixo 3:
“Estratexia de dixitalización de contidos e produtos culturais galegos,
desenvolvemento de canais de creación e difusión culturais, con atención a novos
creadores e formatos emerxentes, ademais de un programa de bens patrimoniais
sustentables”.
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Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión 4ª:
- Entende o goberno do PP que a cultura galega é un importante mecanismo de
reactivación social e económica?
- Ten mantido o goberno xuntanzas de consulta e traballo cos representantes dos
sectores culturais galegos, ao igual que con outros sectores profesionais, para valorar as
liñas de actuación dirixidas a atraer parte dos fondos Next Generation?
- Que demandas lle teñen trasladado ao goberno?
- Teñen formulado con elas un proxecto sólido e concreto dirixido a reforzar os
sectores culturais galegos desde as partidas económicas que achegarán os fondos Next
Generation?
- Por que non foi aínda presentado publicamente do mesmo xeito que con outros
sectores profesionais?

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
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Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 19/01/2022 12:39:23

Daniel Castro García na data 19/01/2022 12:39:27
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Á Mesa do Parlamento
Rosana Pérez Fernández 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:
O pasado 10 de decembro, este Grupo Parlamentar interpelaba ao vicepresidente
segundo e conselleiro de Economía, Empresa e Innovación sobre a normativa mineira e,
nomeadamente, sobre o cumprimento da mesma no caso das instalacións de San Finx,
en Lousame.
Os argumentos principais que expoñiamos naquela sesión plenaria eran dous:
-

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

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

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

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
2ª:
- Que valoración fai a Xunta de Galiza do posíbel cambio de titularidade das
minas de San Finx, en Lousame, e do cumprimento desas instalacións, calquera que
sexa a concesionaria, de toda a normativa vixente que lles afecta?
- Que elementos ou novos datos levan agora ao Goberno galego a recoñecer
claramente que a avaliación de impacto ambiental é necesaria para unha nova
explotación da mina de San Finx?
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- Por que motivo non se admitiu esa necesidade de avaliación de impacto
ambiental no debate parlamentar da iniciativa deste Grupo Parlamentar no pasado mes
de decembro?
- Este recoñecemento de avaliación de impacto ambiental vaise estender ás
últimas solicitudes da concesionaria, nomeadamente á de vertidos de augas residuais
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industriais depuradas ao río Pesqueira e á de adecuación do cauce do Rego e Rabaceiros
para a retirada dos sedimentos acumulados no dominio público hidráulico na contorna
das presas de San Finx?
- Na reunión mantida cos alcaldes da comarca de Muros e Noia puxo o Goberno
galego no seu coñecemento todas as obxeccións que por parte dos técnicos de Augas de
Galiza se puxeron á proba piloto realizada?
- Considera que a autorización dunha nova instalación depuradora se pode levar
a cabo sen realizar novas probas que poñan de manifesto o cumprimento rigoroso dos
parámetros ambientais de depuración dos metais pesados?
- Dende cando coñece o Goberno galego a intención de Sacyr de vender a mina
de San Finx?
- No caso de confirmarse o cambio de titularidade das instalacións de San Finx,
cales son as garantías económicas e medioambientais que vai a Xunta de Galiza a esixir
á nova concesionaria ?

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Rosana Pérez Fernández
Luis Bará Torres
Deputada e deputado do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 19/01/2022 12:37:34
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Rosana Pérez Fernández na data 19/01/2022 12:37:38
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Á Mesa do Parlamento
Manuel Lourenzo Sobral, Daniel Castro García e Mercedes Queixas Zas,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre a oferta dos máster de profesorado no Sistema
Universitario Galego.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Lei Orgánica de Educación do 3 maio de 2006 establece nos seus artigos
94,95,96 a obrigatoriedade de estar en posesión dun título oficial de máster que acredite
a formación pedagóxica e didáctica para poder exercer a docencia na educación
secundaria, no bacharelato, na formación profesional e nas ensinanzas de idiomas.
Así mesmo, o 8 de novembro do ano 2008 publicábase o real decreto 1834/2008
polo que se definían as condicións de formación para o exercicio da docencia no ensino
obrigatorio, no bacharelato, na FP e nas ensinanzas de réxime especial. Neste real
decreto, que foi modificado polo real decreto 665/2015 nalgunha das súas disposicións,
establecíase no artigo 9, relativo á formación pedagóxica e didáctica do profesorado, o
seguinte ” Para exercer a docencia na educación secundaria obrigatoria, no bacharelato,
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na formación profesional e na ensinanza ensinanza de idiomas, será necesario estar en
posesión dun título oficial de máster que acredite a formación pedagóxica e didáctica”
Da mesma maneira a Consellaría de Educación, Universidade e formación
profesional na orde do 24 de febreiro de 2020 pola que se convocan procedementos
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selectivos ao corpo de profesores, no artigo 2.3.1 apartado b establecía como
requirimento indispensábel para participar nos procesos selectivos o seguinte:
“Posuír a formación pedagóxica e didáctica á que se refire o artigo 100.2 da
Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Con carácter xeral, reunirá este
requisito quen posúa o título oficial de máster universitario que habilite para o
exercicio das profesións de profesor de ensinanza secundaria obrigatoria e
bacharelato, formación profesional ou escolas oficiais de idiomas. A especialidade que
conste no citado título facultará para a presentación do persoal aspirante en calquera
especialidade.”
É polo tanto evidente que segundo o establecido na lexislación educativa, a
formación pedagóxica e didáctica do profesorado é un requisito básico e obrigatorio
para o profesorado poder exercer as súas funcións no ensino galego.
Mais a pesar de ser a formación pedagóxica e didáctica conditio sine qua non no
acceso á función docente e mesmo, en moitas titulacións, ser esta saída practicamente a
única alternativa laboral para o estudantado desas carreiras, o sistema universitario
galego mantén dende hai anos unha oferta educativa tan cativa e insuficiente nos máster
de acreditación de formación didáctica e pedagóxica que obriga ao alumnado a teren
que se desprazar fóra do país e a matricularse en universidades privadas para poder
exercer a docencia en Galiza.
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Hoxe por hoxe, a oferta educativa do master de profesorado nas universidades
galegas é dun total de 765 prazas para todas as especialidades que se distribúen do
seguinte xeito nas diferente cidades: 200 en Compostela, 80 en Lugo, 180 en Vigo, 48
en Pontevedra, 52 en Ourense e 225 na Coruña.
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Así pois, esta raquítica oferta educativa que expulsa do sistema educativo galego
a centos de alumnas e alumnos amosa a súa absoluta insuficiencia cando estes datos dos
mestrados se poñen en relación coa demanda de prazas dos aspirantes, ou mesmo coas
prazas de ensino ofertadas neste ano. No ano 2020 a Xunta ofertou un total de 1174
prazas para 765 prazas de máster do profesorado. Con esta oferta fica de manifesto que
por cada 17 prazas que saca a concurso-oposición a Consellaría tan só hai 11 de
mestrado. Ou dito doutro xeito, por cada 100 prazas de oposición tan só hai 65 de
mestrado.
Pero alén dos datos relativos, non podemos tampouco obviar que debaixo desta
media agóchanse realidades de titulacións que teñen como saída prioritaria a docencia e
na que a oferta de prazas dos máster é de apenas 35 prazas en todo o país; cando a
demanda de cada promoción duplica mesmo as prazas ofertadas.
Dende o BNG entendemos que esta raquítica oferta de prazas supón unha
anomalía intolerábel no ensino público galego. Unha eiva na formación dos nosos
profesores que obriga en tantas ocasións ás nosas mozas e mozas a teren que cursar o
seus estudos fóra, en Universidades privadas,as máis das veces, e cuns custes
económicos ao que moitas familias simplemente non poden facer fronte.
Pero ademais, supón tamén un contrasentido pedagóxico e educativo, o feito de
que a Xunta de Galiza obrigue a formarse en sistemas universitarios de fóra a
profesorado que aspira a exercer o seu labor docente no noso país. Un contrasentido que
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rompe coas correntes didácticas e pedagóxicas modernas e que descontextualizada o
proxecto educativo.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Pensa o Goberno galego que a dotación actual de prazas para os máster de
profesorado nas diferentes universidades galegas se adapta ás necesidades educativas do
noso país?
. Pensa o goberno galego que é admisíbel que cada ano, centos de futuros
profesores galegos se vexan obrigados a cursar unha titulación indispensábel para o
exercicio da docencia en universidades privadas fóra do noso país?
. Vai a Xunta de Galiza adoptar as medidas necesarias para ter unha oferta de
prazas para o máster do profesorado acorde ás necesidades do noso país?

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 19/01/2022 12:42:42
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Daniel Castro García na data 19/01/2022 12:42:46
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Mercedes Queixas Zas na data 19/01/2022 12:42:55
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Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Noa Presas Bergantiños e Mercedes Queixas
Zas, 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 conservación e rehabilitación do
espazo de valor cultura e etnográfico na Aira da Uxeira en Loiro (Bardadás).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No ano 2017 varios veciños e veciñas da localidade de Loiro (Barbadás) cederon
ao Concello de Barbadás a propiedade de diversos canastros centenarios, a fin de que
pola entidade local se procedese á rehabilitación dos mesmos e a realización dunha
actuación integral no espazo denominado Aira da Uxeira, para o acondicionamento e
aproveitamento público dun lugar de grande valor cultural e etnográfico. A xenerosidade
veciñal procuraba a valoración da historia a través da conservación do patrimonio o que
permitirá coñecer o xeito de vida e traballo da Galiza dos séculos pasados.
Ao fin exposto no ano 2018 na concellería de Promoción Económica e Turismo
do Concello de Barbadás elaborouse un proxecto para a rehabilitación da Aira da Uxeira
que foi, como é preceptivo, trasladado á Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de
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Galiza a fin de que autorizase a súa execución. Tras realizar as modificacións
pertinentes para dar cumprimento ás instrucións e suxestións ordenadas dende a Xunta
de Galiza a finais do ano 2018 o Concello de Barbadás inicia o procedemento aberto,
simplificado e sumario, para a adxudicación da obra do Proxecto de Rehabilitación da
Aira da Uxeira en Loiro.
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O contrato de obra tiña por finalidade a recuperación, mediante a súa
rehabilitación integral, do espazo da Aira da Uxeira, que conta cunha aira e un conxunto
de canastros que representan un exemplo extraordinario da cultura popular e
arquitectónica galega, e por iso o seu singular valor etnográfico e cultural, e xa que logo
a necesidade de axustarse nas obras ao proxecto aprobado pola consellería de cultura
consonte ás instrución do servizo de patrimonio da Xunta de Galiza.
No ano 2019 tivo lugar tanto a adxudicación do contrato, como a execución do
mesmo, sendo palmario que a obra executada non se corresponde ao proxecto aprobado
e previamente autorizado polo servizo de patrimonio da Xunta de Galiza. A modo de
exemplo as vigas da base son dúas madeiras unidas no canto de ser dunha única peza, os
espazos entre as táboas son dunha separación tal que non permitiría ao canastro cumprir
a finalidade á que se destinaban ou mesmo a morfoloxía e tipoloxía dos canastros son
diferentes ás orixinais das construcións a rehabilitar. A calidade dos materiais
empregados tampouco é a acaída, existindo fendas nas vigas que suxeitan a estrutura da
construción ou táboas que, apenas uns meses após do remate da rehabilitación, xa están
levantadas. Xa que logo de non procederse a corrección do actuado se estaría a
comprometer gravemente o futuro dos centenarios canastros.
A pesares dos requirimentos e denuncias presentadas ante o Concello de
Barbadas ou á Xunta de Galiza, realizadas tanto polo grupo municipal do BNG de
Barbadás, ou a disconformidade expresada por distintas asociacións culturais ou mesmo
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por cedentes de canastros; non consta actuación algunha para a protección e
conservación do patrimonio cultural posto en perigo, nin de certificación da correcta
execución da obra pública contratada.
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E por iso que se formulan as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
4ª:
-Realizou a Xunta de Galiza algunha actuación de inspección e comprobación
sobre a actuación de Rehabilitación da Aira da Uxeira en Loiro (Barbadás)?
-Recibiu a Xunta de Galiza a memoria final ou certificación sobre o estado da
execución das obras de rehabilitación e recuperación dos canastros centenarios sitos en
Loiro de Arriba, Barbadás?
-Considera a Xunta de Galiza que a obra executada correspóndese coa obra
autorizada polo servizo de Patrimonio?
-No seu caso, ten ordenado ou ten previsto ordenar algunha actuación destinada
a corrixir as irregularidades na execución do Proxecto de Rehabilitación da Aira da
Uxeira en Loiro, e que axustándose ao autorizado no seu día, se garanta a conservación
do patrimonio cultural e etnográfico, en xeral, e dos canastros centenarios en particular?

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

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

Mercedes Queixas Zas na data 19/01/2022 12:44:36

Noa Presas Bergantiños na data 19/01/2022 12:44:41
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Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 19/01/2022 12:44:54
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Manuel Lourenzo Sobral e Mercedes Queixas Zas,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral na Comisión 4ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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 Suído.
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 serra representa unha mesma unidade etnográfica, composta por toda a
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rede de construcións gandeiras estacionais da Serra do Suído e Alto Tea. Os
chozos ou chozas, sesteiros, curralas e cortellos ou parideiras atópanse
diseminados de tal modo que se insiren na paisaxe beneficiándose das súas
características ambientais e orográficas, para se asentar ora nas pequenas
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valgadas e chans, para aproveitaren os seus pastos, ora nos cumes ou cotos para
aproveitaren a tendencia espontánea do gando para sestear neles.
Estas construcións facíanse mediante a técnica da “pedra seca” ou
“cachotería en seco”, unha técnica de construción tradicional que foi incluída na
listaxe do patrimonio inmaterial da UNESCO no ano 2018.
Empregáronse até a segunda metade do século XX para o pastoreo do
gando na estación estival. Organizábase mediante un sistema de rolda, na que
participaba de xeito rotatorio a veciñanza dos lugares aos que pertencía cada
chozo.
A paisaxe da serra do Suído foi recoñecida como Paisaxe Cultural polo
Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) e incluída no Plan de
Paisaxes Culturais na categoría de “Actividades agrícolas, gandeiras e forestais”
nas que se inclúen os “sistemas agro-silvo-pastorís históricos”.
Ademais dos conxuntos etnográficos relacionados coa actividade
gandeira, na serra teñen unha importante representación os foxos ou “forcas” do
lobo, construcións de grandes dimensións situadas nas valgadas e formadas por
valados en forma de V que converxen nun pozo (foxo) a onde se conducía o lobo
en batidas colectivas. No Suído e Alto Tea existen 6 foxos do lobo, o máis
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espectacular dos cales é o Foxo da Portela, no Coto de Eiras.
Outras das manifestacións senlleiras do Suído son os camiños
tradicionais, pola situación estratéxica do Suído como lugar de paso entre
importantes comarcas do país. Cabe sinalar a este respecto o Camiño dos
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Arrieiros, que comunica O Ribeiro con Pontevedra, o Camiño Breeiro que ía cara
Aciveiro e Compostela; o camiño da Brea que comunicaba a reitoral de Barcia de
Mera co Mosteiro de Melón; e a Calzada do Alén, un camiño empedrado que vai
pola marxe dereita do río Alén desde a Ponte de San Xoán do Mosteiro até o
concello de Fornelos.

Polo exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª:
1. Como valora o goberno galego a situación do patrimonio etnográfico
gandeiro da serra do Suído e Alto Tea?
2. Con que grao de protección contan estes bens patrimoniais?
3. Ten previsto a Xunta facer un inventario e catalogación destes bens
culturais?
4. Que valoración fai o goberno galego sobre o feito de que a UNESCO
recoñecese a técnica construtiva da coachotaría en seco como patrimonio da
humanidade?
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5. Que iniciativas ten previsto desenvolver a Xunta para protexer,
conservar e divulgar os bens construídos con esta técnicas e nomeadamente os
que forman parte do patrimonio gandeiro do Suído?
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6. Como valora a Xunta o feito de que o patrimonio etnográfico gandeiro
da serra do Suído fose recoñecido como Paisaxe Cultural polo Instituto del
Patrimonio Cultural de España (IPCE) e incluída no Plan de Paisaxes Culturais
na categoría de “Actividades agrícolas, gandeiras e forestais” nas que se inclúen
os “sistemas agro-silvo-pastorís históricos”?
7. Ten previsto a Xunta recabar os informes pertinentes e incoar o
expediente de declaración do patrimonio etnográfico gandeiro da serra do Suído
e Alto Tea como Ben de Interese Cultural na categoría de paisaxe cultural?

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Manuel Lourenzo Sobral
Luis Bará Torres
Deputada e deputados do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 19/01/2022 12:55:38

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 19/01/2022 12:55:43
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Xosé Luis Bará Torres na data 19/01/2022 12:55:50
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández e Mercedes Queixas Zas, deputadas do Grupo
Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 4ª, sobre a situación na que se atopa a Torre de Caldaloba no concello de
Cospeito e as medidas que debe adoptar a Xunta de Galiza ao respecto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A torre de Caldaloba é o último resto en pé do que noutrora foi unha fortaleza
destruída tras as revoltas irmandiñas. Pertenceu ao Mariscal Pardo de Cela, tras a súa
decapitación, herdaron a Dona Constança de Castro e Fernán Ares de Saavedra filla e
xenro do Mariscal. Foi o derradeiro reduto da nobreza galega en resistencia á política
colonial e centralista de Castela na época dos Reis Católicos. Posúe unha planta
cuadrangular de 10,2 metros de lado, mais de 30 metros de altura e uns muros de 2,65
metros de espesor. Os catro andares dos que dispoñía foron erguidos en mampostería de
xisto e granito, rematada por unha bóveda de canón percorrida por arcos fachóns como
salienta Angel del Castillo.
Así pois, este ben patrimonial declarado BIC en 1994, posúe un valor histórico e
CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
REXISTRO-V4Wrw27G3-9
Verificación:
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cultural incalculábel mais está a esmorecer por falta de conservación e malia a súa
relevancia é aínda unha grande descoñecida para milleiros de persoas no noso país.
Cómpre lembrar que a Torre de Caldaloba atópase nuns predios propiedade
privada nos que as esquinas do propio ben actúan a modo de marco.
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De acordo coa lexislación vixente, nomeadamente coa Lei 5/2016 de patrimonio
cultural de Galiza as propietarias e propietarios privados teñen a obriga de salvagardar e
conservar os bens patrimoniais que posúen correspondéndolle á Xunta de Galiza velar e
esixir para que así sexa con todos os medios ao seu alcance.
Para o Grupo parlamentario do Bloque Nacionalista Galego o mantemento, a
conservación e a posta en valor da Torre de Caldaloba é unha urxencia, tendo en conta o
seu deterioro.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. É coñecedora a Xunta de Galiza da situación na que se atopa a Torre de
Caldaloba?
. Coñece as persoas propietarias dos predios nos que se atopa este ben?
. Sabe a Xunta de Galiza quen son as persoas propietarias da Torre?
. Que medidas ten adoptado nos últimos cinco anos a Xunta de Galiza para
garantir a conservación e preservación deste BIC?
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. Que medidas pensa adoptar a partir de agora?

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Mercedes Queixas Zas
Deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 19/01/2022 13:12:03
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Mercedes Queixas Zas na data 19/01/2022 13:12:12
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Noa Presas Bergantiños e Manuel Lourenzo
Sobral, deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG),

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

Pregunta para resposta oral na Comisión 4ª, sobre a nova carreira investigadora
anunciada pola Xunta de Galiza e as medidas que debe adoptar ao respecto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Na sesión plenaria do 9 de marzo de 2021 o conselleiro de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria anunciou na súa comparecencia que a Xunta de Galiza vai
deseñar “unha nova carreira científica no Sistema Universitario de Galiza que fomente a
estabilidade e impulse o talento dos nosos investigadores” e investigadoras, así como
para aproveitar a potencialidade da Rede CIGUS de Centros de Investigación do
Sistema Universitario Galego, co obxectivo de seguir avanzando na captación de talento
“desde o convencemento de que a investigación é un elemento fundamental para a
reactivación de Galiza”.
O persoal investigador galego vén denunciando desde hai anos as súas
condicións laborais, a ausencia dunha carreira investigadora completa en Galiza que lles
CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
REXISTRO-rJF1X4dP7-6
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https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

permita desenvolverse profesionalmente ao longo das diversas etapas formativas e,
especialmente, profesionais así como a inestabilidade que soportan.
Porén, malia os anuncios feitos, descoñecemos o contido concreto dos plans da
Xunta de Galiza nesta materia máis alá do enunciado polo conselleiro de Cultura e
Educación na súa comparecencia. De igual maneira, descoñecemos se esa “nova
1
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carreira investigadora” se vai estender ás demais áreas do goberno que tamén ten
competencias en materia de I+D+i como a Consellaría de Industria e Innovación e
GAIN ou a Consellaría de Sanidade e a ACIS.
Se ben, o Sistema Universitario Galego (SUG) é o principal motor na xeración
de coñecemento e a produción investigadora e científica, a carreira investigadora non
pode trazarse apenas desde un departamento senón que toda a política en materia de
I+D+i debería implicar o conxunto do executivo nunha visión integral da mesma.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. En que consiste a nova carreira investigadora anunciada pola Xunta?
. Está a negociar con algunha entidade, organización sindical ou colectivo
representativo do sistema investigador galego esa carreira? De non ser así, pensa facelo?
. E coas universidades?
. Vai implicar esa nova carreira investigadora ao conxunto do Goberno galego e,
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polo tanto, ao persoal investigador que desenvolve o seu traballo alén do SUG?

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

Asdo.: Olalla Rodil Fernández
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Noa Presas Bergantiños
Manuel Lourenzo Sobral
Deputadas e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 19/01/2022 13:17:40

Noa Presas Bergantiños na data 19/01/2022 13:17:55
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 19/01/2022 13:18:06
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Á Mesa do Parlamento
Manuel Lourenzo Sobral, Daniel Castro García e Mercedes Queixas Zas,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre o acoso escolar na comunidade educativa galega.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Dan Olweus, psicólogo sueco-noruegués pioneiro mundial na investigación
sobre o acoso escolar definiu nos anos 90 este fenómeno como: Unha conduta de
persecución física e ou psicolóxica que realiza un alumno ou alumna contra outro, ao
que escolle como vítima de repetidos ataques. Esta acción negativa e intencionada,
sitúa á vítima en posicións das que dificilmente pode saír polos seus propios medios.
(1995)
Trátase dun tipo de conduta dirixida a facer dano; é repetida no tempo; e
prodúcese no seo dunha relación interpersoal caracterizada por un desequilibrio de
poder.(1997)
Foron moitas dende entón as definición e matizacións sobre este concepto,
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ampliando o seu contido e suscitando debates fondos sobre a terminoloxía a empregar
para describir esta realidade en toda a súa dimensión; resultando a día de hoxe como
termos recorrentes os de “bullying” e“acoso escolar”.
Alén de debates terminolóxicos e achegas sobre o alcance do termo, o terríbel
drama que se agocha por tras desta realidade foi sinalado na Lei 4/2011, do 30 de
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xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa como: “calquera forma
de vexación ou malos tratos continuados no tempo dun alumno ou alumna por outro ou
outra ou outros, xa sexa de carácter verbal, físico ou psicolóxico, incluído o illamento
ou baleiro social, con independencia do lugar onde se produza. Terán a mesma
consideración as condutas realizadas a través de medios electrónicos, telemáticos ou
tecnolóxicos que teñan causa nunha relación que xurda no ámbito escolar”
Estamos pois ante un fenómeno que a ninguén resulta alleo; nin á sociedade en
xeral, nin moito menos á comunidade educativa. Un fenómeno transversal dende a súa
perspectiva social que ten gravísimas implicacións a efectos de sufrimento na nosa
mocidade. Unha realidade dramática que ninguén que aspire a construír unha sociedade
xusta pode obviar.
As consecuencias deste sufrimento que afecta a milleiros de nenos día tras día
son múltiples, tanto no ámbito persoal e relacional como nas secuelas que deixa na
evolución e crecemento psicolóxico das nenas e nenos. Secuelas que chegan a ter
consecuencias fatais nos casos máis graves, mais que sen chegar a eses extremos;
forma parte e demasiadas ocasións do día a día de milleiros de nenas e nenos, mozas e
mozos que padecen o acoso escolar a través de violencia física, insultos, vexacións,
máis tamén a través da violencia psicolóxica ou dixital. Mozas e mozos, que constitúen
o futuro da nosa sociedade e que van ao colexio con medo e en silencio, as máis das
veces, un día tras doutro.
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Esta realidade, e o tratamento que como sociedade e administracións estamos a
facer da mesma foi denunciada hai poucos meses no informe Hacer la vista... ¡gorda!:
EL ACOSO ESCOLAR EN ESPAÑA, UN ASUNTO DE DERECHOS HUMANOS (2019)
de Amnistía Internacional.
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Un documento de imprescindíbel lectura, que centra boa parte do seu traballo de
campo en Galiza e que aborda con fondura e dende unha perspectiva tremendamente
critica as carencias da resposta que coma administracións educativas e coma sociedade
lle estamos a dar ao drama que sofren tantos das nosas nenas e nenos cada día.
Algunhas das reflexións que se recollen nas conclusións deste informe son as
seguintes:


Non se están implementando as medidas, quedan importantes lagoas por

cubrir se se quere garantir que se respecten e protexen os dereitos de nenas e nenos nos
centros educativos. . O acoso escolar é un problema social que afecta á capacidade do
neno e a nena para gozar dos seus dereitos humanos. O acoso escolar non é un
problema dun centro ou doutro (...) fai falla moito máis para garantir que todos os
nenos desenvolvan plenamente o seu potencial e gocen dos seus dereitos.


As autoridades non están adoptando todas as medidas necesarias para

protexer a nenos e nenas , previr o acoso escolar e facilitar que se informe de todas as
queixas e denuncias.


As formas non físicas de acoso, como os insultos, ou a exclusión social,

adoitan pasar desapercibidas e non se documentan nas canles oficiais.
É evidente que as conclusións

deste informe, deberían levar a calquera
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sociedade sensíbel cos dereitos da infancia a unha reflexión fonda sobre a nosa
actuación.
A día de hoxe, alén da normativa de ámbito estatal que se indicaba
anteriormente, en Galiza temos como lexislación de referencia para a prevención do
tratamento escolar a xa sinalada Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e
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participación da comunidade educativa que se desenvolve a través DECRETO 8/2015,
do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e
participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar.
Destas dous textos resultaron iniciativas como Estratexia galega de convivencia
escolar 2015-2020 na que se desenvolve o protocolo para a prevención detección e
tratamento do acoso escolar e ciberacoso ou o Consello para a Convivencia Escolar
da Comunidade Autónoma de Galicia.
Mais se en algo coinciden os informes de organizacións que traballan neste eido,
así como docentes, psicólogos, ANPAs, educadores sociais, etc. é que esta lexislación
( e os documentos resultantes da mesma) son absolutamente insuficientes; cando non
abertamente litúrxicos, para abordar o drama do acoso nos nosos días, e que leva en
demasiadas ocasións a que as nosas nenas e nenos (e as súas familias) se atopen en
situacións de desamparo que non nos podemos permitir.
Porque as análises dende o sector destes documentos legais poñen de manifesto
eivas importantes que compre solucionar. Eivas que (sen pretender esta iniciativa
reflectir esa análise exhaustiva dos textos) obsérvanse evidentes en feitos tan ilustrativos
como que o DECRETO 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011,
do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de
convivencia escolar non contemple un capítulo específico para abordar o acoso escolar
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(como si se establece, de xeito vago, na lei 4/2011 que este decreto desenvolve).
Mais tamén cando observamos que por exemplo no Protocolo para a
prevención detección e tratamento do acoso escolar e ciberacoso, documento que os
axentes implicados cualifican como “ambiguo e falto de concreción” se establece
literalmente “este protocolo de actuación ante un posible caso de acoso escolar ten un
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carácter básico, sen prexuízo de que cada centro educativo poida adaptalo ou amplialo
en función do seu contexto ou das peculiaridades do caso. Trátase, pois, dun protocolo
base que necesita ser contextualizado ou adaptado ao centro e ao seu contorno”.
Recoñecéndose pois no propio documento a carencia que denuncia AI: que se delega
boa parte da responsabilidade nos centros, que non contan nin cos recursos nin coa
formación, nin co persoal necesario.
Pero tamén observamos outras eivas evidentes como que nas funcións xerais que
o decreto 8/2015 outorga ao Consello para a Convivencia Escolar da Comunidade
Autónoma de Galicia non apareza a palabra acoso de xeito específico por ningures.
O acoso escolar constitúe hoxe por hoxe unha metástase silenciosa que avanza
polos centros de ensino sen que a comunidade educativa teña ferramentas áxiles para
contelo. E a proba máis evidente desta falta de ferramentas son as incongruencias que
atopamos nos datos publicados (escasos e sen trazar) ao respecto.
O informe da Unesco sobre violencia e acoso escolar do ano 2019 sinala que 1
de cada 3 nenos sofre acoso escolar ao longo da súa vida.
Por outra banda, o Informe da Estratexia Galega de Convivencia Escolar da
Xunta de Galiza, sinala que o 21.8 % dos nenos recoñece ter sufrido acoso algunha vez
na súa vida. Datos que supoñen unha contradición evidente con outros resultados do
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informe.
Pero o grave máis grave de todo isto é que non existe a posibilidade de trazar os
datos de acoso escolar, agás naqueles casos nos que de maior gravidade, e por iso non
contamos cunha radiografía fiábel sobre o impacto do acoso escolar na nosa sociedade.
E por iso que segundo os últimos datos do Ministerio de Educación Cultura e Deporte
do ano 2017; observamos como tan so hai recoñecidos 71 casos de acoso escolar en
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Galiza. Reflexionemos: 1 de cada 3 casos segundo a Unesco, o 21,8 % segundo a
Estratexia de Convivencia.... 71 casos nun ano segundo o Ministerio. Esta realidade fala
por si soa.
Porque estes datos evidencian por unha banda contradicións no impacto do
acoso escolar que non veñen senón a demostrar que como sociedade estamos fallando
na prevención e tratamento do bullying, máis pola outra que temos miles de neno
sufrindo este drama sós e en silencio.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Vai a Xunta de Galiza crear unha mesa de traballo con representación do
profesorado, Anpas, portavoces de educación do grupos parlamentares, orientadores,
educadores sociais, psicólogos e outros axentes implicados na loita contra o acoso
escolar para abordar unha Nova Estratexia Galega contra o acoso escolar que afronte o
problema en toda a súa dimensión?
. Vai a Xunta de Galiza implementar medidas contra o acoso como o reforzo de
persoal e recursos dos centros, crear unha rede de equipos de orientación, unha unidade
especializada da Consellaría de educación, plans de formación neste eido ou campañas
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de sensibilización?

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

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 19/01/2022 13:20:51
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Daniel Castro García e Manuel Lourenzo Sobral,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 21 de outubro de 2020 a Xunta de Galiza anunciaba a participación da
Consellería de Cultura, Educación e Universidade, con 240.000€, na produción da serie
de televisión "El hombre de Zara" sobre a vida do empresario Amancio Ortega.
Román Rodríguez destacaba na nota de prensa a importancia desta iniciativa
audiovisual, liderada pola empresa galega Ficción Producciones, xunto a Amazon Prime
Video, plataforma destinataria para o seu visionado.
A serie contaría con oito capítulos, rodados maioritariamente en Galiza, que xa
naquela altura se encontraban en fase de preprodución.
Para eses traballos previos, afirmábase desde a Xunta que a produtora
audiovisual seleccionada, Ficción Producciones, xa contara con apoio autonómico como
CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
REXISTRO-h6RlR75a9-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

adxudicataria en 2015 dunha das subvencións para o desenvolvemento de proxectos
audiovisuais de produción galega.
Logo de seis meses de preprodución, diferentes medios de comunicación
anuncian a cancelación da serie sen achegar razóns para o abandono.
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Desde a Xunta de Galiza tampouco se achegan os motivos desta renuncia nin
referencia ningunha ao prexuízo ocasionado no erario público á vista da relevante
implicación da Consellería de Cultura no proxecto audiovisual.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Coñece o goberno galego as razóns da suspensión da serie “El hombre de Zara”
despois de seis meses de preprodución?
. Realizou xa a Xunta a achega comprometida de 240.000 euros á produtora?
. Que medidas vai tomar a Xunta de Galiza ante esta suspensión da gravación da
serie?
. Que axudas recibiu a produtora Ficción Producciones en 2015 para o
desenvolvemento de proxectos audiovisuais de produción galega relacionados con este
proxecto?
. Que compromisos ten asinado a Consellería de Cultura coa plataforma Amazon
Prime Video en relación ao visionado desta serie?

CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
REXISTRO-h6RlR75a9-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

. Ten comprometido con esta plataforma algún outro proxecto?

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

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

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Juan Carlos Francisco Rivera, deputada e
deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 3ª.
A Organización Mundial da Saúde declarou o 11 de marzo a pandemia mundial
provocada pola covid-19 o que supuxo que o 14 de marzo o presidente do
Goberno, Pedro Sánchez, decretase o estado de alarma adoptando medidas
inmediatas para frear a propagación do virus, o que supuxo a paralización ata o
mes de xuño de practicamente toda a actividade económica e a partir dese
momento con aperturas intermitentes para determinadas actividades en función
da incidencia da pandemia, engadindo, polo tanto, á crise sanitaria unha crise
económica e social sen precedentes.
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As medidas de confinamento, a paralización da actividade produtiva, as
restricións á mobilidade e o distanciamento social obrigaron aos gobernos a
adoptar unha serie de medidas para protexer a saúde das persoas, conter a
progresión da enfermidade e reforzar o sistema de saúde pública e, ao mesmo
tempo, poñer en funcionamento un plan de choque de medidas económicas e de
atención ás persoas máis vulnerables.
O Goberno de España estableceu inicialmente un potente plan económico
estimado nuns 200.000 millóns de euros para protexer ás empresas, protexer ás
persoas traballadoras autónomas, que por primeira vez ante unha crise teñen
cobertura do Goberno de España ante a paralización da súa actividade ou pola
diminución dos seus ingresos; e protexer aos traballadores e traballadoras, a
través dos ERTE, evitando a destrución masiva de empregos, implantando o
teletraballo, establecendo o permiso retribuído recuperable, a mellora da
protección dos fixos descontinuos e das persoas traballadoras con contrato
temporal, así como a implementación de medidas para as empregadas do fogar.
Ao mesmo tempo, o Goberno de España tamén estableceu unha serie de medidas
para protexer ás persoas máis vulnerables, mediante a aprobación, entre outras
medidas, do Ingreso mínimo vital ou o incremento do salario mínimo
interprofesional.
O apoio económico do Goberno de Pedro Sánchez a Galicia para paliar os
efectos da pandemia tradúcese nunha serie de achegas económicas transferidas á
Xunta de Galicia, unha primeira de 735 millóns de euros en 2021 Fondo Covid-
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19 para atender os efectos da pandemia na educación, na sanidade e para
compensar a mingua de ingresos das arcas autonómicas; 272 millóns de euros de
Fondos FEDER que o Estado negociou ante a UE para que se puidesen destinar a
gastos sanitarios extraordinarios; 353 millóns de euros de fondos REACT-UE
correspondentes a 2021; 17 millóns de euros do Fondo Social Extraordinario para
minimizar o impacto social da pandemia; 828 millóns de euros do Fondo
extraordinario aprobado en xullo de 2021 no Consello de Política Fiscal e
Financeira ou os 234,5 millóns de euros para conceder axudas directas a
autónomos e empresas afectados pola crise derivada da covid-19.
Recursos que forman parte dun paquete de axudas europeo máis amplo, que
deberan destinarse a reforzar a educación, a sanidade e os servizos sociais, así
como para apoiar ás Pemes e os autónomos.
Durante estes 21 meses varias actividades foron as máis prexudicadas por
afectarlles directamente as necesarias medidas aplicadas para poder evitar a
propagación do virus: comercio, turismo, hostalería, ocio, cultura, afectando
fundamentalmente a persoas traballadoras autónomas, Pemes e micropemes coa
consecuente rebaixa na facturación de moitas destas empresas ou o peche
dalgunhas.
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Ante esta situación, inicialmente o Goberno do Estado despregou diferentes
paquetes de medidas proporcionándolles liquidez a través de créditos con aval
público, moratorias nas súas principais débedas fiscais, de devolución de créditos
e de pagamento de cotizacións ou accións para reducir os seus custos fixos e
variables, mediante axudas directas para o pagamento de salarios e as cotizacións
sociais dos seus traballadores; diversas medidas de alivio no pagamento dos
alugueiros; proporcionoulles ingresos mediante unha prestación extraordinaria
para as persoas traballadoras autónomas e transferencias de recursos ás CC.AA
para que puidesen proporcionar axudas directas ás empresas máis afectadas polas
decisións sanitarias tomadas no seu ámbito territorial.
Xa que logo, ante a realidade e a necesidade de que estas empresas e
traballadores e traballadoras autónomas recibisen axudas directa, o 13 de marzo
deste ano o Goberno de Pedro Sánchez publicou no Boletín Oficial do Estado o
RDL 5/2021 de medidas extraordinarias de apoio á solvencia empresarial en
resposta á pandemia da covid-19, que prevé unha liña de axudas directas e
finalistas, na que os beneficiarios son as persoas traballadoras autónomas e
empresas cunha caída do volume de operacións mínimo dun 30 % en 2020
respecto de 2019 e que a súa actividade estivese incluída nalgún dos códigos de
clasificación nacional de actividades económicas (CNAE) previstos no Anexo I
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do RDL, podendo destinarse a satisfacer débeda e os pagos a provedores,
acredores financeiros e non financeiros e costes fixos, sempre e cando se
houbesen devindicado entre o 1 de marzo e o 31 de maio de 2021 e se orixinasen
por contratos anteriores ao 13 de marzo de 2021, asumindo as CC.AA a
tramitación e a xestión destes fondos.
O Real decreto-Lei prevé que se efectúen as correspondentes transferencias a
cada ente territorial con cargo a dous créditos extraordinarios, un de 5.000 M€
con destino ás CC.AA, excluídas Baleares e Canarias, e as Cidades de Ceuta e
Melilla; e o segundo, dotado con 2.000 millóns de euros, para os dous
arquipélagos, que tiveron un maior impacto económico debido á pandemia, pola
súa maior dependencia do sector turístico.
Posteriormente, o Estado a través do RDL 6/2021 modificou o RDL anterior
habilitando ás CC.AA para que puidesen conceder axudas a outras persoas
traballadoras autónomas, profesionais e empresas particularmente afectadas no
seu ámbito territorial.
E na Orden HAC/283/2021, do 25 de marzo de 2021 concrétanse os aspectos
necesarios para a distribución definitiva dos 5.000 M€ entre as comunidades
autónomas e as cidades de Ceuta e Melilla, dos recursos da Liña COVID de
axudas directas a autónomos e empresas prevista no Título I do Real decreto-lei
5/2021 que a partires dos indicadores e os cálculos establecidos para o reparto do
fondo, a Galicia correspondéronlle 234.470.880 € para axudas directas a Pemes e
a autónomos, Fondo que foi transferido polo Goberno do Estado á Xunta de
Galicia na súa totalidade.
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Con esta base legal, a Xunta de Galicia publicou a Orde do 9 de xuño de 2021
pola que se establecen as bases reguladoras do III Plan de rescate das persoas
traballadoras autónomas, profesionais e empresas particularmente afectadas pola
crise da covid-19 mediante axudas directas para o apoio á solvencia e redución
do endebedamento do sector privado co prazo de presentación dun mes dende o
14 de xuño ata o 14 de xullo.
A dita orde foi modificada pola Orde do 12 de xullo e publicada no DOG o 13 de
xullo, pola que se amplían as actividades incluídas no Anexo I do RDL e
amplíase tamén o prazo de presentación de solicitudes ata o 30 de setembro de
2021
Carecendo de datos de resolución e concesión das achegas do III Plan, pero
entendendo que o resultado foi moi cativo, a Xunta de Galicia publicou o 28 de
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outubro unha nova Orde pola que establece as bases reguladoras do IV Plan de
rescate das persoas traballadoras autónomas, profesionais e empresas
particularmente afectadas pola crise da covid-19, cun orzamento de 134.470.880
€, é dicir, máis do 57 % do total do fondo recibido, cun prazo de presentación de
solicitudes ata o 29 de novembro de 2021.
A finais do exercicio 2021, a Unión de profesionais e traballadores autónomos
(UPTA) alertaba de que as comunidades autónomas terían que devolver unha boa
parte destes fondos que non foron executados, sendo no caso de Galicia a
cantidade de case 140 millóns de euros, é dicir, o 60 % do fondo achegado.
Ante a evidente falla de execución dos fondos por parte dalgunhas comunidades
autónomas, entre as que se encontra Galicia, cun 57 % do fondo sen executar, e
co gallo de que non se perdan os fondos e que cheguen aos beneficiarios aos que
van destinados, o Estado publicou un novo RDL 27/2021 prorrogando a entrega
dos fondos non executados antes do 30 de xuño de 2022.
Por iso, a deputada e o deputado que asinan, formulan as seguintes preguntas:
1ª) Ten establecido o Goberno galego algunha mesa de negociación na que estean
representadas as persoas traballadoras autónomas, os sindicatos, profesionais e
empresas afectadas pola covid-19 para arbitrar as medidas que sexan necesarias
para acadar que a totalidade dos fondos de achega estatal do IV Plan de rescate se
executen na súa totalidade?
2ª) Cal foi a totalidade dos fondos recibidos pola Xunta de Galicia do Estado para
atender ás persoas traballadoras autónomas, pemes e micropemes afectadas polas
medidas adoitadas para evitar a propagación do virus da covid-19?
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3ª) Cales foron os fondos propios achegados pola Xunta de Galicia para atender
ás persoas traballadoras autónomas, pemes e micropemes afectadas polas
medidas adoitadas para evitar a propagación do virus da covid-19?
4ª) Que accións ten impulsado o Goberno galego para executar os fondos
achegados polo Estado durante o ano 2021 dirixidos ás persoas traballadoras
autónomas, pemes e micropemes afectadas polas medidas adoitadas para evitar a
propagación do virus da covid-19?
5ª) Cal foi a execución total dos fondos recibidos pola Xunta de Galicia do
Estado nos exercicios 2020 e 2021 para as persoas traballadoras autónomas,
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pemes e micropemes afectadas polas medidas adoitadas para evitar a propagación
do virus da covid-19?
Pazo do Parlamento, 19 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 19/01/2022 13:27:26
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Juan Carlos Francisco Rivera na data 19/01/2022 13:27:42
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Juan Carlos Francisco Rivera e Leticia
Gallego Sanromán, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento
da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral
na Comisión 6ª.
A Organización Mundial da Saúde declarou o 11 de marzo a pandemia mundial
provocada pola covid-19 o que supuxo que o 14 de marzo o presidente do
Goberno, Pedro Sánchez, decretase o estado de alarma adoptando medidas
inmediatas para frear a propagación do virus, o que supuxo a paralización ata o
mes de xuño de practicamente toda a actividade económica e a partir dese
momento con aperturas intermitentes para determinadas actividades en función
da incidencia da pandemia, engadindo, polo tanto, á crise sanitaria unha crise
económica e social sen precedentes.

CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
REXISTRO-IbknhMMlj-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

As medidas de confinamento, a paralización da actividade produtiva, as
restricións á mobilidade e o distanciamento social obrigaron aos gobernos a
adoptar unha serie de medidas para protexer a saúde das persoas, conter a
progresión da enfermidade e reforzar o sistema de saúde pública e, ao mesmo
tempo, poñer en funcionamento un plan de choque de medidas económicas e de
atención ás persoas máis vulnerables.
O Goberno de España estableceu inicialmente un potente plan económico
estimado nuns 200.000 millóns de euros para protexer ás empresas, protexer ás
persoas traballadoras autónomas, que por primeira vez ante unha crise teñen
cobertura do Goberno de España ante a paralización da súa actividade ou pola
diminución dos seus ingresos; e protexer aos traballadores e traballadoras, a
través dos ERTE, evitando a destrución masiva de empregos, implantando o
teletraballo, establecendo o permiso retribuído recuperable, a mellora da
protección dos fixos descontinuos e das persoas traballadoras con contrato
temporal, así como a implementación de medidas para as empregadas do fogar.
Ao mesmo tempo, o Goberno de España tamén estableceu unha serie de medidas
para protexer ás persoas máis vulnerables, mediante a aprobación, entre outras
medidas, do Ingreso mínimo vital ou o incremento do salario mínimo
interprofesional.
O apoio económico do Goberno de Pedro Sánchez a Galicia para paliar os
efectos da pandemia tradúcese nunha serie de achegas económicas transferidas á
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Xunta de Galicia, unha primeira de 735 millóns de euros en 2021 Fondo Covid19 para atender os efectos da pandemia na educación, na sanidade e para
compensar a mingua de ingresos das arcas autonómicas; 272 millóns de euros de
Fondos FEDER que o Estado negociou ante a UE para que se puidesen destinar a
gastos sanitarios extraordinarios; 353 millóns de euros de fondos REACT-UE
correspondentes a 2021; 17 millóns de euros do Fondo Social Extraordinario para
minimizar o impacto social da pandemia; 828 millóns de euros do Fondo
extraordinario aprobado en Xullo de 2021 no Consello de Política Fiscal e
Financeira ou os 234,5 millóns de euros para conceder axudas directas a
autónomos e empresas afectados pola crise derivada da covid-19.
Recursos que forman parte dun paquete de axudas europeo máis amplo, que
deberan destinarse a reforzar a educación, a sanidade e os servizos sociais, así
como para apoiar ás Pemes e os autónomos.
Durante estes 21 meses varias actividades foron as máis prexudicadas por
afectarlles directamente as necesarias medidas aplicadas para poder evitar a
propagación do virus: comercio, turismo, hostalería, ocio, cultura, afectando
fundamentalmente a persoas traballadoras autónomas, Pemes e micropemes coa
consecuente rebaixa na facturación de moitas destas empresas ou o peche
dalgunhas.
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Ante esta situación, inicialmente o Goberno do Estado despregou diferentes
paquetes de medidas proporcionándolles liquidez a través de créditos con aval
público, moratorias nas súas principais débedas fiscais, de devolución de créditos
e de pagamento de cotizacións ou accións para reducir os seus custos fixos e
variables, mediante axudas directas para o pagamento de salarios e as cotizacións
sociais dos seus traballadores; diversas medidas de alivio no pagamento dos
alugueiros; proporcionoulles ingresos mediante unha prestación extraordinaria
para as persoas traballadoras autónomas e transferencias de recursos ás CC.AA
para que puidesen proporcionar axudas directas ás empresas máis afectadas polas
decisións sanitarias tomadas no seu ámbito territorial.
Xa que logo, ante a realidade e a necesidade de que estas empresas e
traballadores e traballadoras autónomas recibisen axudas directa, o 13 de marzo
deste ano o Goberno de Pedro Sánchez publicou no Boletín Oficial do Estado o
RDL 5/2021 de medidas extraordinarias de apoio á solvencia empresarial en
resposta á pandemia da covid-19, que prevé unha liña de axudas directas e
finalistas, na que os beneficiarios son as persoas traballadoras autónomas e
empresas cunha caída do volume de operacións mínimo dun 30 % en 2020
respecto de 2019 e que a súa actividade estivese incluída nalgún dos códigos de
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clasificación nacional de actividades económicas (CNAE) previstos no Anexo I
do RDL, podendo destinarse a satisfacer débeda e os pagos a provedores,
acredores financeiros e non financeiros e costes fixos, sempre e cando se
houbesen devindicado entre o 1 de marzo e o 31 de maio de 2021 e se orixinasen
por contratos anteriores ao 13 de marzo de 2021, asumindo as CC.AA a
tramitación e a xestión destes fondos.
O Real decreto-Lei prevé que se efectúen as correspondentes transferencias a
cada ente territorial con cargo a dous créditos extraordinarios, un de 5.000 M€
con destino ás CC.AA, excluídas Baleares e Canarias, e as Cidades de Ceuta e
Melilla; e o segundo, dotado con 2.000 millóns de euros, para os dous
arquipélagos, que tiveron un maior impacto económico debido á pandemia, pola
súa maior dependencia do sector turístico.
Posteriormente, o Estado a través do RDL 6/2021 modificou o RDL anterior
habilitando ás CC.AA para que puidesen conceder axudas a outras persoas
traballadoras autónomas, profesionais e empresas particularmente afectadas no
seu ámbito territorial.
E na Orden HAC/283/2021, do 25 de marzo de 2021 concrétanse os aspectos
necesarios para a distribución definitiva dos 5.000 M€ entre as comunidades
autónomas e as cidades de Ceuta e Melilla, dos recursos da Liña COVID de
axudas directas a autónomos e empresas prevista no Título I do Real decreto-lei
5/2021 que a partires dos indicadores e os cálculos establecidos para o reparto do
fondo, a Galicia correspondéronlle 234.470.880 € para axudas directas a Pemes e
a autónomos, Fondo que foi transferido polo Goberno do Estado á Xunta de
Galicia na súa totalidade.
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Con esta base legal, a Xunta de Galicia publicou a Orde do 9 de xuño de 2021
pola que se establecen as bases reguladoras do III Plan de rescate das persoas
traballadoras autónomas, profesionais e empresas particularmente afectadas pola
crise da covid-19 mediante axudas directas para o apoio á solvencia e redución
do endebedamento do sector privado co prazo de presentación dun mes dende o
14 de xuño ata o 14 de xullo.
A dita orde foi modificada pola Orde do 12 de xullo e publicada no DOG o 13 de
xullo, pola que se amplían as actividades incluídas no Anexo I do RDL e
amplíase tamén o prazo de presentación de solicitudes ata o 30 de setembro de
2021
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Carecendo de datos de resolución e concesión das achegas do III Plan, pero
entendendo que o resultado foi moi cativo, a Xunta de Galicia publicou o 28 de
outubro unha nova Orde pola que establece as bases reguladoras do IV Plan de
rescate das persoas traballadoras autónomas, profesionais e empresas
particularmente afectadas pola crise da covid-19, cun orzamento de 134.470.880
€, é dicir, máis do 57 % do total do fondo recibido, cun prazo de presentación de
solicitudes ata o 29 de novembro de 2021.
A finais do exercicio 2021, a Unión de profesionais e traballadores autónomos
(UPTA) alertaba de que as comunidades autónomas terían que devolver unha boa
parte destes fondos que non foron executados, sendo no caso de Galicia a
cantidade de case 140 millóns de euros, é dicir, o 60 % do fondo achegado.
Ante a evidente falla de execución dos fondos por parte dalgunhas comunidades
autónomas, entre as que se encontra Galicia, cun 57 % do fondo sen executar, e
co gallo de que non se perdan os fondos e que cheguen aos beneficiarios aos que
van destinados, o Estado publicou un novo RDL 27/2021 prorrogando a entrega
dos fondos non executados antes do 30 de xuño de 2022.
Por iso, as deputadas e o deputado que asinan, formulan as seguintes preguntas:
1ª) Ten establecido o Goberno galego algunha mesa de negociación na que estean
representadas as persoas traballadoras autónomas, os sindicatos, profesionais e
empresas afectadas pola covid-19 para arbitrar as medidas que sexan necesarias
para acadar que a totalidade dos fondos de achega estatal do IV Plan de rescate se
executen na súa totalidade?
2ª) Cal foi a totalidade dos fondos recibidos pola Xunta de Galicia do Estado para
atender ás persoas traballadoras autónomas, pemes e micropemes afectadas polas
medidas adoitadas para evitar a propagación do virus da covid-19?
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3ª) Cales foron os fondos propios achegados pola Xunta de Galicia para atender
ás persoas traballadoras autónomas, pemes e micropemes afectadas polas
medidas adoitadas para evitar a propagación do virus da covid-19?
4ª) Que accións ten impulsado o Goberno galego para executar os fondos
achegados polo Estado durante o ano 2021 dirixidos ás persoas traballadoras
autónomas, pemes e micropemes afectadas polas medidas adoitadas para evitar a
propagación do virus da covid-19?

102516

5ª) Cal foi a execución total dos fondos recibidos pola Xunta de Galicia do
Estado nos exercicios 2020 e 2021 para as persoas traballadoras autónomas,
pemes e micropemes afectadas polas medidas adoitadas para evitar a propagación
do virus da covid-19?
Pazo do Parlamento, 19 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 19/01/2022 13:27:59
Juan Carlos Francisco Rivera na data 19/01/2022 13:28:12
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María Leticia Gallego Sanromán na data 19/01/2022 13:28:28

102517

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
Xosé Luis Rivas Cruz, Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Maria González Albert e
Carmen Aira Díaz, deputados e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presentan a seguinte Pregunta para reposta oral na Comisión 7ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Os niveis altos de nitratos nas augas, tanto continentais coma mariñas, estimulan
o crecemento excesivo de algas que abafan outras formas de vida matando lagoas e ríos.
A este proceso chámaselle eutrofización. Así mesmo, aínda que semelle un paradoxo, o
exceso de nutrintes nos solos chega a facelos improdutivos.
Hai xa varios anos que na comarca da Limia saltaban as alarmas sobre os
excesos de xurros, estercos e outros fertilizantes de procedencia gandeira, sobre as súas
terras. Foron grupos ecoloxistas os que comezaron a batalla pública cansos da desidia e
complicidade do goberno galego e da excesiva prudencia de case todo o resto da
sociedade.
Si, prudencia excesiva para non mancar certos sectores produtivos de gandaría
intensiva, sen terra, nunha provincia que se caracteriza polo seu acusado declive
CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
REXISTRO-1P7Uxzc3j-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
7ª:
-Como explica o goberno galego que se teña chegado á situación actual na
comarca da Limia, cales foron os erros?
-Que leva feito o goberno galego para remediar esta situación?
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-Ten deseñado algún plan especial para A Limia?
-Hai algunha comarca máis que estea na mesma situación?
-Que opina da ameaza de declaración de zonas vulnerables no noso territorio?
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-Cales foron as razóns polas que non se tomaron a serio as advertencias da
Comisión europea?
-Cre o goberno galego que é serio agardar polos fondos Next Generation para
darlle solución ó problema dos puríns e galiñazas coa instalacións de complexas Plantas
de tratamento cando hai tantos milleiros de hectáreas en abandono agardando por
fertilizantes para seren postas en cultivo?
-Que teñen pensado para o plan de Regadío na Limia ?

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

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

Xosé Luis Rivas Cruz na data 19/01/2022 13:17:43

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 19/01/2022 13:17:55
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María González Albert na data 19/01/2022 13:18:05
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María del Carmen Aira Díaz na data 19/01/2022 13:18:29
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Daniel Castro García e Manuel Lourenzo Sobral,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre a demanda de información sobre as xestións
realizadas pola Xunta de Galiza para declarar BIC a Casa Cornide.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Na Comisión de Educación e Cultura celebrada o pasado 17 de novembro o
grupo parlamentario do BNG defendeu unha proposición non de lei instando a Xunta de
Galiza a axilizar o procedemento necesario para declarar BIC o histórico edificio
coruñés coñecido como Casa Cornide, que resultou aprobada por unanimidade.
Esta demanda viña precedida da significación incuestionábel da Casa Cornide
como un senlleiro edificio, cualificado como tal no informe histórico e artístico do
inmoble encargado polo concello da Coruña aos profesores Emilio Grandío e Alfredo
Vigo, e entregado á Xunta de Galiza.
Porén, a intrahistoria do edificio achega luces e sombras. Fronte ás luces que
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representan a doazón pola ilustre familia Cornide ao Concello da Coruña no século
XIX, durante a ditadura, a Administración local sacouna a unha poxa pública,
previamente amañada por actores políticos, para ser agasallada a Carmen Polo, dona do
ditador Franco.

1

102524

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

É así como a coruñesa Casa Cornide se converte nun novo fío co que tecer a
historia do espolio que sostivo a ditadura franquista nunha rede da ignominia que,
mediante manobras ilícitas e usurpadoras, derivaron propiedades públicas ás mans
privadas da familia do ditador e da súa familia.
O tempo deitou razóns sobre este procedemento fraudulento recentemente para
o Pazo de Meirás. Un exemplo que convida a continuarmos a traballar no camiño da
recuperación para o ben común o que sempre lle pertenceu e non debeu deixar de ser.
Con todo, enfrontámonos aínda agora a uns procedementos espúreos aos que as
descendentes de Franco están ben afeitas, pois pretenden continuar a exercitalas.
Coincidindo co inicio da celebración do xuízo polo pazo de Meirás e mais co
proceso de estudo para a declaración da Casa Cornide como BIC por parte do Concello
da Coruña, a familia Franco respondeu cunha nova provocación poñendo a Casa
Cornide en venda, o que, para alén de requirir unha resposta contundente en forma de
repulsa, tamén obrigaba a activarmos con celeridade todos os resortes necesarios para
recuperar para o ben público este patrimonio espoliado ao pobo galego con actitudes
fraudulentas.
Insistiamos na C4 de novembro na importancia de activar, con carácter urxente,
as medidas de protección necesarias para que un dos edificios máis singulares da cidade

CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
REXISTRO-nJbqz6hl4-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

conte coa maior protección legal iniciando o procedemento de declaración de BIC.
Perante a ausencia de resposta por parte da Xunta de Galiza, insistimos na
Comisión de Educación e Cultura celebrada o pasado 29 de xaneiro, entendendo que, á
vista dos feitos, o tempo non corre en balde, máis ben apremia en contra da protección
deste ben inmóbel.
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Neste tempo, mentres o pobo da Coruña seguiu activo a través da Marcha Cívica
reclamando a devolución deste patrimonio roubado e mentres se celebrou xa o xuízo
dos 9 da Casa Cornide o 4 de febreiro (derivado dunha denuncia por unha acción
pacífica que reivindicaba a devolución da Casa Cornide ao pobo coruñés), a Casa
Cornide segue á venda nunha inmobiliaria e ademais a familia segue a facer ostentación
da súa impunidade dando a ver un proceso de mudanza sen ningún control que garanta a
protección de patrimonio colectivo, o que merece a respulsa social e institucional á vista
dos antecedentes de intento de baleirado de bens do Pazo de Meirás tras a sentenza que
o declarou propiedade do Estado.
Lembremos que ata hai só 2 ANOS na Casa Cornide estaban depositadas as
estatuas de Isaac e Abraham do Mestre Mateo, o que avala a necesidade de que a
declaración BIC sexa urxente e inclúa tamén o contido do edificio, substancialmente
descoñecido por carecermos dun inventario de bens patrimoniais que frease o seu
espolio.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Que xestións leva desenvolvido a Xunta de Galiza para axilizar o
procedemento necesario que declare BIC o histórico edificio coruñés coñecido como
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Casa Cornide, en cumprimento do acordo unánime conseguido na Comisión de
Educación e Cultura celebrada o 17 de novembro de 2020?
. Como xustifica o goberno o incumprimento do acordo parlamentario?
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.Ten contemplado actuar de oficio conforme regula a Lei 5/2016 do patrimonio
cultural?
. Como valora que a familia do ditador Franco estea baleirando o interior da casa
Cornide segundo recollen con probas gráficas diferentes testemuñas veciñas?
. Prevé o goberno elaborar de urxencia un inventario dos bens artísticos
existentes na Casa Cornide susceptíbeis de catalogación BIC?
. Que investigación ten levado a cabo o goberno galego para confirmar se
diversos bens ligados á Casa Cornide están dispoñíbeis desde hai un tempo no mercado
de antigüidades?
. Que actuación contempla a este respecto?

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 19/01/2022 13:35:26

Daniel Castro García na data 19/01/2022 13:35:30
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Mercedes Queixas Zas na data 19/01/2022 13:35:39
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Á Mesa do Parlamento
Manuel Lourenzo Sobral, Daniel Castro García e Mercedes Queixas Zas,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre a ampliación do IES de Soutomaior para atender
as necesidades educativas da veciñanza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O concello de Soutomaior padece dende hai anos as consecuencias do abandono
da súa educación pública por parte da Xunta de Galiza.
Despois de máis dunha década na que a veciñanza de Soutomaior demandaba a
construción dun novo instituto, a Xunta de Galiza mantivo este concello sen oferta de
bacharelato no ensino público. Ao tempo que isto acontecía, as veciñas e veciños de
Soutomaior observaban como outros concello do país si contaban con este tipo de oferta
educativa, mesmo en centros de nova creación e en concellos con menos demanda.
Foi a presión social e política a que obrigou a Xunta, en agosto do ano 2015 a
presentar un proxecto para a construción do IES de Soutomaior. Este proxecto ofertaba
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tan só 12 unidades de secundaria e capacidade para pouco mais de 300 alumnos. Este
anuncio fixo que saltaran todas as alarmas na comunidade educativa, xa que demostraba
a intención da Xunta de tan só trasladar o alumnado da ESO do antigo CPI Manuel
Padín Truiteiro ao novo IES de Soutomaior, pero imposibilitaba a oferta educativa de
bacharelatos ou ciclos cun proxecto destas características.
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Ante a situación xerada e as denuncias do BNG, tanto no pleno municipal tanto
na prensa como no propio parlamento galego... a Xunta veuse na obriga de modificar o
proxecto inicial por cativo e insuficiente. Mais a pesar de que dende o BNG adiantamos
que modificando ese proxecto sen ampliar espazos traería problemas, a Xunta fixo caso
omiso a estas demandas tanto do BNG como da comunidade educativa, e o proxecto
pasou de 12 a 16 unidades sen ampliar a superficie construída. O resultado está a vista,
un IES con espazos diminutos que non cumpre coas necesidades do concello.
Esta realidade que foi denunciada, xa non polo BNG senón polo propio consello
escolar do IES de Soutomaior fíxose co paso dos meses tan evidente que tan só dous
anos despois de inaugurarse, o instituto ficou incapaz de asumir con normalidade a
demanda educativa de Soutomaior, obrigando a deixar xente sen praza ou a reestruturar
espazos académicos coa masificación das aulas que iso implica.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral na Comisión 4ª:
Vai a Xunta de Galiza iniciar a Fase II do IES de Soutomaior, permitindo
ademais da construción de instalacións deportivas, a adecuación dos espazos ás
necesidades do centro, mediante a construción de máis aulas, espazos cubertos no patio

CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
REXISTRO-OBuSxWUGs-1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ou salón de actos?

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 19/01/2022 13:46:04

Mercedes Queixas Zas na data 19/01/2022 13:46:09
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Daniel Castro García na data 19/01/2022 13:46:18
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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, en demanda da declaración como BIC do Monumento
aos Mártires de Carral.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Monumento aos Mártires de Carral, para alén de facer parte da identidade
desta pequena localidade coruñesa, representa unha páxina viva da historia colectiva
galega na súa procura da democracia e dunha maior autoorganización política como
pobo.
As orixes deste simbólico monumento sobre o que se ergue a dignidade
colectiva temos que o procurar no levantamento liberal progresista encabezado polo
coronel Miguel Solís que se proclamou en Lugo o 2 de abril contra o goberno Narváez,
causante e promotor dun recorte de dereitos e liberdades e dunha centralización
administrativa que provocou a revolta militar que contou con importante apoio social.
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Con Narváez, como presidente do Consello de Ministros, proclámase unha nova
Constitución en 1845 que substitúe a de 1837, máis progresista; redúcese a participación
electoral; recórtase a liberdade de expresión e imprenta e prodúcese unha
reorganización dos municipios e deputacións provinciais, poñendo fin á democracia
municipal.
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As tropas sublevadas contra o réxime foron derrotadas na batalla de Cacheiras,
nas proximidades de Santiago de Compostela, o 23 de abril de 1846.
Un suceso que deixou pegada imborrábel na memoria do país, o que fixo que
dez anos despois estes militares fosen homenaxeados e condecorados, aprobándose a
realización dun monumento na súa memoria en Santiago de Compostela, aínda que non
chegou a realizarse.
En 1904 a Liga Galega da Coruña, grupo político rexionalista e liberal,
vinculado ao polo intelectual rexionalista coñecido como “A Cova Céltica”, levantaría o
seu propio monumento en memoria dos que denominou “Mártires da Liberdade” en
Carral, na localidade onde foran fusilados despois dun xuízo rápido.
Os rexionalistas viron nos feitos de 1846 un referente simbólico da historia de
Galiza e nos mártires de 1846 un símbolo do inicio do galeguismo que se asentaría en
clave política no primeiro cuarto do século XX.
O monumento aos Mártires de Carral ten forma de cruz con saíntes contrafortes
na súa base, resalta o almofadillado, loce o escudo de Galiza, fíxose con sillares de
granito traído da aldea de Illó en Barro (Pontevedra) e foi deseñado polo arquitecto D.
Juán Álvarez Mendoza. Posteriormente rodeouse cun valado de ferro fundido, obra dos
Irmáns Seoane de Vilaboa.
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No mes de maio de 1917, ábrese outra subscrición popular para erguer un
mausoleo en honor dos mártires do levantamento de 1846 e colocar unha lápida cos
nomes dos fusilados no monumento erguido pola Liga Gallega en 1904.
Este acontecemento histórico deixou unha profunda pegada na literatura galega
decimonónica e ao longo do século XX.
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Asemade, segue a ser un lugar de recoñecemento anual por parte do pobo e de
colectivos culturais, así como un punto de encontro en irmandade para as comunidades
educativas de Carral e Cacheiras.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Valora o goberno a relevancia histórica do Monumento aos Mártires de Carral?
. Prevé algunha iniciativa de recoñecemento e posta en valor deste monumento
máis de 100 anos despois da súa inauguración por subscrición popular?
. Coñece o goberno as diferentes iniciativas de carácter social e popular que
anualmente manteñen viva a memoria e legado de dignidade que reivindica este
monumento?
. Comprométese o goberno a iniciar o expediente conducente a incoar como BIC
o Monumento aos Mártires de Carral?
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Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

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

Daniel Castro García na data 19/01/2022 13:48:26

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 19/01/2022 13:48:30
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre a información que ofrece o visor de
aproveitamentos forestais a respecto do patrimonio arqueolóxico para garantir a súa
seguridade e protección.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A altura de 2018 a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural tiña rexistrado
arredor de 20.000 entidades arqueolóxicas en Galiza (xacementos, achados,
referencias...), froito fundamentalmente de traballos de prospección arqueolóxica
levados a cabo na década dos oitenta e noventa do século pasado, momento no cal a
tecnoloxía de posicionamento xeográfico e a cartografía dispoñíbel non permitían situar
as entidades que se localizaban de forma precisa. Isto provocaba problemas á hora de
garantir a súa protección e inseguridade xurídica aos particulares, xa que non era
infrecuente que a situación do ben arqueolóxico se atopase fóra do ámbito delimitado no
instrumento de planeamento correspondente cando existía tal figura.
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A Disposición final décimo segunda da Lei 5/2017, de 19 de outubro, de
fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galiza, incorpora modificacións
na Lei 5/2016, de 4 de maio, do patrimonio cultural de Galiza, concretamente engádelle
unha nova disposición adicional, a décimo terceira, relativa á información xeolocalizada
dos xacementos arqueolóxicos, no que se establece que <<os distintos departamentos
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da Administración xeral da CCAA colaborarán coa dirección xeral competente en
materia de protección do patrimonio cultural para que, no prazo dun ano, se publique a
ferramenta xeográfica corporativa que incorpore a información xeolocalizada dos
xacementos

arqueolóxicos

identificados

ata

o

momento,

que

permita

ás

Administracións Públicas e ós operadores económicos unha planificación respectuosa
co patrimonio cultural de Galicia>>.
No mesmo senso, a Lei 5/2017 tamén modifica a Lei 7/2012, de 28 de xuño, de
montes de Galiza, incorporándolle a Disposición adicional sétima, relativa á
xeolocalización do espazos suxeitos a algún réxime de protección e dos ámbitos de
protección do dominio público, no que se establece que <<os distintos departamentos
da Administración xeral da CCAA colaborarán para que se publique no portal de
cortas privadas da consellería competente en materia de montes a información
xeolocalizada debidamente actualizada que permita coñecer cando os montes ou
terreos forestais forman parte de espazos suxeitos a algún réxime de protección do
dominio público, de forma que permita aos operadores económicos unha planificación
da xestión forestal respectuosa con ditos espazos>>.
Segundo o Instituto Galego de Estatística, no ano 2018 o 65% do territorio
galego era forestal, e segundo algunhas estimacións máis de 11.500 xacementos
arqueolóxicos atópanse en superficies forestais.
A isto é preciso sumarlle as previsións recollidas na Revisión do Plan Forestal
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de Galiza que prevé un incremento medio da superficie forestal arborada grazas á
repoboación da superficie forestal desarborada de 125.00 hectáreas; ademais,
transformaranse 55.000 hectáreas de masas mixtas en masas puras no horizonte de 20
anos.
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A estas cifras hailles que engadir as tarefas silvícolas que se efectúan en
superficies xa arboradas, o cal amosa uns parámetros e magnitudes de gran calado que
poden xerar o maior impacto sobre o patrimonio arqueolóxico da historia, e algúns dos
cales están saltando cun chorreo continuo nos medios de comunicación con constantes
desfeitas aos xacementos arqueolóxicos como consecuencia de aproveitamentos
forestais, plantacións, corta lumes, etc.
A actividade forestal de produción de madeira (eucaliptos e piñeiros,
esencialmente) é, xunto coa minería, unha das actividades máis agresoras co medio. Ben
é certo que estes impactos deberán ser identificados e minimizados grazas á introdución
de medidas protectoras e correctoras, para o cal é indispensable que os xacementos
arqueolóxicos estean ben situados.
Doutra banda, entre os anos 2018 e 2019, leváronse a cabo traballos de
xeolocalización de xacementos arqueolóxicos galegos coordinados pola Dirección Xeral
de Patrimonio Cultural, da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, cun
importante esforzo económico que ascendeu a máis de un millón de euros.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
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. Están rematados todos os traballos contemplados na licitación do contrato de
<<Xeolocalización e delimitación dos xacementos arqueolóxicos que se coñecen na
CCAA de Galiza (25 lotes)>>? Comprobáronse os traballos de cara á correcta
xeolocalización da totalidade dos xacementos, ou hai erros evidentes?
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. A información obtida nos traballos de Prospección arqueolóxica para
xeolocalizar e delimitar os xacementos arqueolóxico que se coñecen na Comunidade
Autónoma de Galiza están incorporados ao visor de aproveitamentos forestais
(http://mapas.xunta.gal/visores/aproveitamentos/)? Pode garantir a Dirección Xeral de
Patrimonio Cultural que a información aí existente sobre a localización dos xacementos
é absolutamente fiable e está completa?
. No proxecto de intervención arqueolóxica sinálase que <<durante os traballos
de campo deberá recollerse, ademais, información sobre aqueles bens que, polo seu
estado de conservación actual (estruturas á vista, perigo de destrución por erosión, etc.),
se considere que cumpriría realizar unha intervención arqueolóxica de documentación
e/ou tapado. Seleccionaranse unicamente aqueles con maior risco e interese>>; cantos
bens foron documentados e notificados que polo seu estado de conservación necesitan
unha intervención de documentación e/ou tapado? Asemade, cales son as medidas
adoptadas pola consellería en materia de patrimonio cultural para satisfacer estas
necesidades?
. De acordo coa Directiva europea Inspire, coa Lei 14/2010, de 5 de xuño, sobre
as infraestruturas e servizos de información xeográfica en España, ou no contemplado
nos artigos 21 a 23 da Lei 1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, que
sinala como modalidade preferente da difusión da información pública en formatos
abertos que permitan á cidadanía a reutilización dos datos públicos, que previsión existe
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para que a localización e documentación básica sobre os bens arqueolóxicos
xeolocalizados sexa accesible en formatos interoperables de acordo con estándares
europeos?
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Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 19/01/2022 13:52:42

Daniel Castro García na data 19/01/2022 13:52:47
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre as medidas e recursos a disposición do Servizo de
Vixilancia e Inspección para o seguimento, control e supervisión das autorizacións de
intervencións sobre bens do patrimonio arqueolóxico relativas a aproveitamentos
forestais.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A actual estrutura orgánica das consellerías da Xunta de Galicia fixa como
órgano superior e de dirección a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural dependente da
Consellería de Cultura, Educación e Universidade. Á vez, a DX de Patrimonio Cultural
está estruturada en dúas subdireccións xerais, unha de Conservación e Restauración de
Bens Culturais, e outra de Protección do Patrimonio Cultural. Formando parte desta
última atópase o Servizo de Vixilancia e Inspección a cuxo servizo correspóndenlle as
seguintes funcións:
a) Vixilancia sobre os bens de calquera natureza integrantes do patrimonio
CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
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cultural de Galicia, para a súa protección e conservación.
b) Tramitación dos procedementos sancionadores por infraccións da normativa
vixente en materia de protección do patrimonio cultural, e realización de
informes encamiñados a determinar e avaliar os danos producidos nel, así como
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a proposta á Dirección Xeral do Patrimonio Cultural de adopción de medidas
cautelares.
c) Comprobación do cumprimento das normas, resolucións e ditames emanados
da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.
d) Control do rexistro das transaccións realizadas polas persoas ou entidades
dedicadas ao comercio de bens integrantes do patrimonio cultural e do
cumprimento dos requisitos para o exercicio desta actividade.
e) Elaboración do plan anual de inspección.
f) Coordinación cos servizos das xefaturas territoriais competentes en materia
de inspección dos bens integrantes do patrimonio cultural de Galicia, en
relación coa instrución dos expedientes sancionadores e as actuacións
correspondentes á investigación, comprobación e comunicación sobre os feitos
obxecto de reclamacións ou denuncias sobre presuntas afectacións a aquel
patrimonio.
g) Calquera outra función análoga que lle sexa encomendada.
Segundo se fan eco distintos colectivos e medios de comunicación, o patrimonio
arqueolóxico está sufrindo desfeitas constantes como consecuencia de distintos
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aproveitamentos forestais madeireiros.
No ano 2018 rexistráronse en Galiza 107.705 declaracións responsables e
solicitudes de autorizacións para aproveitamentos en montes ou terreos de xestión
privada para un volume total de 9.716.425 metros cúbicos de madeira. No ano 2019, o
número de declaración responsables e solicitudes de autorización descendeu ata 93.921
(un 12,80% menos que o ano anterior), mentres que o volume de aproveitamento
2
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madeireiro declarado descendeu ata os 9.442.623 metros cúbicos (un 2,82% menos que
no ano precedente).
No ano 2018, as solicitudes de autorización con algunha ou varias afectacións
foron un 20,35% do total. No ano 2019, a pesar de que o número total de declaración
responsables e de solicitudes de autorización caeu no conxunto do país, as solicitudes
con algunha ou varias afectacións supuxeron neste ano un 27,65% do total das
solicitudes de autorización presentadas.
No 2018 a maior incidencia das afectacións, cun 54,59%, correspóndese á
afección de zona de policía de augas, seguida de estradas cun 20,83%. O Patrimonio
Cultural (sen contar o Camiño de Santiago) foi a terceira causa con 3.032 solicitudes de
autorización afectadas, é dicir, un 13,83% do total das solicitudes de autorización con
algún tipo de afectación (un 2,82% do total das solicitudes de autorización presentadas).
No ano 2019, o Patrimonio cultural foi de novo a terceira circunstancia que
afectou a un maior número de solicitudes de autorización. Rexistráronse un total de
4.456 solicitudes de autorización afectadas, é dicir, un 1.424 máis que no ano
precedente. Se ben neste ano o total de solicitudes de autorización con algunha ou varias
afectacións aumentou con respecto ao ano 2018, as solicitudes de autorización
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afectadas por patrimonio foron as que máis aumentaron cun 46,97%.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Cales son as medidas e recursos, materiais e humanos, a disposición do Servizo
de Vixilancia e Inspección para o seguimento, control e supervisión das autorizacións
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de intervencións sobre bens do patrimonio arqueolóxico relativas a aproveitamentos
forestais? Cal é o número de inspeccións realizadas entre os anos 2018 e 2020 polo
citado servizo?
. Cal é o número de expedientes informativos e sancionadores abertos entre os
anos 2018 e 2020 relativos a agresións ao patrimonio arqueolóxico relacionados coa
actividade forestal?
. Cal é o número de expedientes sancionadores abertos pola DXPC en Galiza en
materia de infraccións do patrimonio cultural en cifras anuais desde o ano 2005 ata o
2020?
. O artigo 133.5 da Lei 5/2016, de 4 de maio, do patrimonio cultural de Galiza,
establece que os importes das multas impostas en concepto de sancións destinaranse á
investigación do patrimonio cultural de Galiza e a conservación, restauración e
valorización dos bens dos que sexa titular ou que xestione a CCAA. Cal é o importe
ingresado das multas impostas entre os anos 2018 e 2020, e cales son as actuacións de
conservación, restauración e valorización executadas, así como os xacementos
destinatarios de tales actuacións?
. Adoptouse algún tipo de medida específica no Plan anual de inspección 2018,
2019 ou 2020 para paliar o impacto dos aproveitamentos forestais no patrimonio
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arqueolóxico? Cales son os resultados xerais dos citados plans 2018-2020?

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
+

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 19/01/2022 13:55:34

Daniel Castro García na data 19/01/2022 13:55:38
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Estado español ratificou en 2001 a Carta europea das linguas rexionais e
minorizadas, un tratado internacional promovido polo Consello de Europa.
En decembro de 2019 o Comité de Ministros do Consello de Europa emitía un
novo informe, o cuarto xa, en que advertía de forma reiterada sobre as graves
deficiencias na política lingüística educativa da Xunta de Galiza que estaban a
comprometer o progresivo avance da normalización do galego e, consecuentemente, o
articulado da Lei de normalización lingüística.
Naquel informe, o Comité de Ministros do Consello de Europa advertía máis
unha vez, baseándose nas estatísticas oficiais, da importante diminución do número de
galegofalantes e da progresiva quebra acentuada da transmisión do noso idioma propio e
oficial de pais a fillos, unha transmisión natural que xa non está garantida, o que afecta
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de forma significativa ao mantemento da proporción de alumnado con coñecemento do
galego cando se incorpora ao ensino, o que converte este espazo como única contorna
de aprendizaxe, nomeadamente nas áreas urbanas e periurbanas.
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Asemade, este informe do Consello de Europa afirmaba que a presenza do
galego era insuficiente no ensino, especialmente a nivel preescolar, para cuxa reversión
propuxo eliminar as limitacións á docencia en galego que actualmente regula o Decreto
79/2010 de plurilingüismo.
Recentemente o goberno do Estado fixo pública a súa resposta aos
requirimentos do Consello de Europa a través do “Informe sobre las recomendaciones
de acción inmediata formuladas por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en
su Resolución de 11 de diciembre de 2019 en relación a la aplicación de la Carta
Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias”.
Neste informe do Estado destácase que actualmente non hai limitacións ao
ensino en galego en Galiza, como si verificou o Comité de Ministros, e que o éxito do
modelo plurilingüe implantado desde 2010 está avalado por múltiples estudos e
avaliacións.
A metodoloxía para a elaboración deste informe di asentarse na consulta ao
goberno galego solicitando a súa colaboración para a redacción da resposta.
No entanto, da lectura do informe de resposta do Estado español tíranse
algunhas inexactitudes a respecto da implantación do Decreto 79/2010 como que as
dúas linguas oficiais reparten a docencia en porcentaxes iguais ou que non existen
limitacións ao ensino do galego.
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Por outra banda, xustifícanse estas afirmacións nos datos positivos expostos por
supostos estudos científicos achegados polo goberno galego.
No BNG reiteradamente demandamos ao goberno que fixese públicos os
resultados da avaliación anual a que obriga a Disposición adicional quinta do
mencionado decreto, despois de finalizar cada curso, co obxectivo de “desenvolver
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cantas disposicións fosen precisas para o mellor cumprimento e adaptación dos seus
obxectivos co fin de que poida achegarse gradualmente ao marco dun ensino plurilingüe
e á plena aplicación da Carta europea das linguas rexionais ou minoritarias”.
Mais o PP nunca achegou ningunha avaliación de contraste, polo que seguimos
a descoñecer que avaliacións foron as entregadas polo goberno da Xunta ao goberno
español.
Estes días pasados o Comité de Expertos do Consello de Europa vén de facer
público un novo informe de avaliación a medio termo, correspondente ao 5º ciclo de
avaliación da Carta Europea das Linguas Rexionais e Minorizadas, onde se constatan de
novo os incumprimentos respecto ao galego xa referidos en informes anteriores e polo
tanto non subsanados polos gobernos español e galego.
A respecto do ensino galego, o informe volve sinalar a gravidade da situación do
noso idioma indicando que segundo o compromiso do Estado e da Xunta “o ensino debe
ter o galego como lingua de instrución” e que “o marco legal actual é contrario aos
compromisos do Estado español”, polo que “non todas as limitación ao ensino en
galego foron eliminadas” tal e como está comprometido. Neste sentido alerta sobre o
feito de que o 23,9 % de menores de 15 anos non sexan capaces de se expresaren en
galego.
O documento insta a informar das accións tomadas para cumprir o tratado antes
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do 1 de agosto de 2023.
Unha observación redundante que fai pensar na manipulación dos informes
emitidos polo Estado ao Comité de Expertos a partir dos informes entregados pola
Xunta de Galiza.
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E todo isto na altura en que desde a sociedade, nomeadamente desde o amplo
abano que constrúen as comunidades educativas, se está a ofrecer unha nova e
consensuada Proposta de bases para a normalización do ensino en Galiza, que xa nos foi
presentada aos grupos políticos durante a pasada campaña electoral.
Desde o pasado mes de febreiro o grupo parlamentario do BNG estamos a
demandar quincenalmente á Mesa da Comisión de Educación e Cultura a incorporación,
como punto da orde do día, da comparecencia dun representante dos diferentes
colectivos que asinan a proposta mencionada para explicala neste Parlamento co
obxectivo de dar cumprimento aos principios e fins desta cámara: o Parlamento
representa o pobo de Galiza e constitúe a primeira das institucións da Comunidade
Autónoma da que derivan todas as outras.
A resposta única por parte do PP, con maioría na Mesa da Comisión de
Educación e Cultura, foi sempre negativa, vetando que os grupos parlamentarios
poidamos coñecer de primeira man os contidos desta proposta civil e profesional,
alternativa á actual, nada fóra do diálogo e consenso socioeducativo, aprobada de xeito
unilateral polo PP e actualmente cuestionada de novo polo Consello de Europa que
segue a demandar unha mudanza na política lingüística aplicada ao ensino galego co fin
de reverter a perda de galegofalantes, así como de dar cumprimento aos acordos
asinados coa Carta europea das Linguas Rexionais e Minorizadas.
Unha actitude negacionista impropia da Cámara de representación do pobo
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galego, pois mestres que a Mesa pola Normalización Lingüística, parte asinante da
proposta pedagóxica citada, é consultada polo Consello de Europa, este Parlamento e a
Xunta de Galiza se negan a escoitala contra o que sinala o propio Consello de Europa.

4

102549

OFICINA PARLAMENTAR

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

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
4ª:
. Demandoulle o goberno do Estado á Xunta de Galiza colaboración para dar
traslado de información relativa á aplicación do Decreto 79/2010 do plurilingüismo
atendendo as demandas do Consello de Europa?
. Remitiulle a Xunta algunha avaliación propia dos resultados da aplicación
deste decreto no ensino?
. A que estudos científicos e avaliacións se refire o Estado para xustificar a súa
resposta cando a Xunta incumpriu de maneira sistemática a Disposición adicional quinta
propio do Decreto do plurilingüismo que a obriga a realizar anualmente a avaliación da
súa implantación?
. Que razóns achega o Grupo Parlamentario Popular para vetar a comparecencia
dun representante dos diferentes colectivos vinculados coa educación que asinan a
Proposta de bases para a normalización do ensino en Galiza?
. Como xustifica o goberno galego este novo informe do Consello de Europa
que contradí a información emitida polo goberno español a partir de informes do propio
goberno galego?
. Comprométese o goberno da Xunta a dialogar coa sociedade que ten a única
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proposta alternativa presentada para reconducir a política lingüística no ensino?
. Comprométese o goberno a iniciar as accións propostas polo Consello de
Europa para cumprir o tratado internacional antes do 1 de agosto de 2023?
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Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 19/01/2022 13:58:20

Daniel Castro García na data 19/01/2022 13:58:24
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Mercedes Queixas Zas na data 19/01/2022 13:58:34
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Á Mesa do Parlamento
Noa Díaz Varela e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral na Comisión 5ª.
Os membros da Comisión 5ª do Parlamento de Galicia acordaban por unanimidade o
pasado 16 de decembro de 2021 instar o Goberno galego a “estender o servizo de
Hospitalización a Domicilio á totalidade da área sanitaria de Santiago de Compostela e
Barbanza antes de que remate o primeiro trimestre do ano 2022".
O Sergas está respondendo as reclamacións que a veciñanza de Rianxo realizou
individualmente o pasado ano na plataforma de queixas para demandar o servizo de
HADO no seu concello da seguinte maneira: “Confiamos en que moi pronto,
previsiblemente no primeiro semestre de 2022, toda a área sanitaria de Santiago e
Barbanza poida gozar deste servizo”.
Tendo en conta que o comunicado polo Sergas non é o acordado na comisión 5ª, que
establecía o primeiro trimestre do ano como límite para implantar este servizo,
preguntamos:
1ª) Cales son os impedimentos concretos para que o Sergas non garanta a cobertura do
servizo de HADO ao concello de Rianxo no primeiro trimestre deste ano tal e como se
acordou no Parlamento de Galicia?
2ª) Por que o Sergas anuncia que “previsiblemente” será no primeiro semestre? Pode
atrasarse aínda máis? Por que?
3ª) É consciente a Xunta de Galicia do prexuízo que están a causar ás persoas doentes e
ás familias do concello de Rianxo?
Pazo do Parlamento, 19 de xaneiro de 2022
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Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 19/01/2022 17:13:28
Julio Torrado Quintela na data 19/01/2022 17:13:41
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Á Mesa do Parlamento
Rosana Pérez Fernández, Carme González Iglesias, Daniel Castro
García e Daniel Pérez López, deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do
Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da
Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 8ª.

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

fortemente

feminizados,

e

o

de

oficios

varios,

ocupados

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

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
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Comisión 8ª:
1.- Que valoración fai a Xunta de Galiza das actuais condicións laborais das
persoas traballadoras do sector conserveiro no noso país, nomeadamente das
mulleres?
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2.- Coñece o Goberno galego o número de persoas afectadas en Galiza polo
convenio estatal da conserva? É consciente do impacto social e económico das
condicións retributivas e sociais que nel se conteñen?
3.- Ata que punto se ten interesado polo desenvolvemento das negociacións
do novo convenio da conserva? Que relación ten a Xunta de Galiza coas partes
negociadoras do convenio? Que actuacións ten realizado durante a presente
negociación?
4.- É coñecedora das demandas ou propostas das partes negociadoras?
5.- Que valoración fai a Xunta de Galiza da segregación por sexos dos postos
de traballo existentes nas empresas conserveiras e da discriminación salarial de
xénero que agocha? Que actuacións levou e vai levar a cabo para que esta situación
quede definitivamente erradicada do ámbito laboral no noso país e nomeadamente
no ámbito do sector conserveiro?
6.- Que valoración lle merece a progresiva perda de poder adquisitivo do
persoal do sector conserveiro?
7.- Ten intención de promover as actuacións necesarias para que no futuro se
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poda concretar un convenio da conserva de ámbito galego?

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Rosana Pérez Fernández na data 19/01/2022 17:09:47

María do Carme González Iglesias na data 19/01/2022 17:09:58

Daniel Castro García na data 19/01/2022 17:10:27
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Iago Tabarés Pérez-Piñeiro 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 6ª, relativa á falta de capacidade da Xunta de Galiza e do
Concello de Ourense para recomezar a actividade termal en Ourense e adaptar as
instalacións ás novas condicións derivadas da situación de pandemia e da aplicación da
Lei 8/2019, do 23 de decembro, de regulación do aproveitamento lúdico das augas
termais de Galiza.

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

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
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Comisión 6ª:
-Cal é a previsión por parte da Xunta de Galiza para a reapertura das
instalacións termais públicas do Concello de Ourense?
- Que recursos económicos destinou ou vai destinar?
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- Estabeleceu algunha salvagarda ou excepción normativa para encamiñar a
reapertura? En que consistiron?
- Cal é o custo estimado que supón a aplicación da nova lei para o goberno
galego? E para as administracións locais que se atopan nesta situación?
- Cal é a valoración que fai a Xunta de Galiza da aplicación da Lei 8/2019, do
23 de decembro, de regulación do aproveitamento lúdico das augas termais de Galiza?
- Considera que aumentou a confusión nas instalacións e aproveitamentos
termais galegos? Valora algunha modificación urxente para subsanar as súas eivas? En
que sentido?
- Entregou o concello de Ourense en tempo e forma a documentación necesaria
conforme á Disposición transitoria primeira da Lei 8/2019 para a regularización dos
aproveitamentos lúdicos preexistentes?
- Cales son as razóns de que a día de hoxe non estean operativas en Ourense as
instalacións das Burgas? Cal é a situación e a perspectiva respecto das termas do Muiño
ou da parte pública de Outariz?
- Asume o goberno galego que erraba na aplicación de orzamento cero para a
aplicación da Lei 8/2019, do 23 de decembro, de regulación do aproveitamento lúdico
das augas termais de Galiza?
-Non considera que é inxusto para os concellos afectados ter que asumir os
custos derivados dunha lei impulsada unilateralmente e sen un proceso de consulta
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previo e suficiente? Considera que o compensa nos orzamentos de 2022?

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

4

102562

OFICINA PARLAMENTAR

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

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 19/01/2022 17:44:07

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 19/01/2022 17:44:10
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Daniel Pérez López na data 19/01/2022 17:44:18
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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, sobre a demanda de profesorado especialista en
Pedagoxía Terapéutica no IES María Casares de Oleiros (A Coruña).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A drástica redución do profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica e
Audición e Linguaxe aplicada pola Consellería de Educación no presente curso escolar
2021-2022 non deixa de ter eco nos propios centros e tamén nas rúas.
Sucédense as protestas e reclamacións por parte da comunidade educativa por
toda Galiza mais neste caso imos centrarnos nas demandas que está a facer a ANPA Os
Pazos do IES María Casares de Oleiros (A Coruña).
Desde comezos de curso o equipo directivo do instituto puxo en coñecemento das
familias as consecuencias da supresión dunha praza de PT, que si estaba presente no
centro en cursos anteriores, o que promoveu unha recollida de sinaturas para denunciar a
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situación e solicitar a súa revisión.
Esta demanda fundaméntase na necesidade de contar con profesorado especialista
na atención do alumnado con necesidades educativas especiais (NEE) e con necesidade
de apoio educativo (NEAE).
O IES María Casares ten no presente curso escolar un total de 587 alumnos e
alumnas, e delas, 10 con NEE e 24 con diferentes NEAE. Falamos só daquelas situacións
1
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valoradas e diagnosticadas, pois somos conscientes de que hai máis que non o están, entre
outros motivos, pola falta de recursos para facelo.
O pasado curso académico, o centro contaba con dous profesores de pedagoxía
terapéutica (PT), mais no actual, aínda que se incrementou o alumnado que require
atención por parte deste profesorado, a contratacións destes especialistas reduciuse á
metade, e só conta o instituto cunha profesora con este perfil.
A situación educativa actual é insostíbel: o alumnado con NEE non está a recibir a
atención axeitada; os rapaces e rapazas con NEAE non están a ser atendidos por
profesorado especializado; tampouco o resto do alumnado está a recibir a atención
adecuada, dado que sen o apoio de especialistas en varios destes casos, a situación nas
aulas vólvese moi complicada: dificultades do profesorado para dar clase, retrasos nos
contidos, desafección do alumnado que pode acompañar comportamentos disruptivos,
etc.
A ANPA tense dirixido formalmente esta demanda á Consellería, cun escrito no
mes de novembro, ao que non tiveron ningún tipo de resposta a día de hoxe.
Con todo, algúns medios de comunicación recolleron nestes días unha nova que
daba conta da negativa da Consellería de Educación a dotar de máis profesionais
especialistas de PT argumentando que o profesorado do centro podía suplir esta tarefa en
“horas libres”.
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Sorprende esta actitude da Consellería carente de rigor e falta de transparencia ao
non se dirixir directamente ás familias que están a reclamar medidas de actuación que
poñan fin a unha evidente discriminación do alumnado con necesidades educativas nunha
etapa de escolarización obrigatoria.
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Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión 4ª:
- Ten atendido a Consellería de Educación as demandas realizadas pola ANPA Os
Pazos do IES María Casares de Oleiros (A Coruña)?
- Que resposta lle ten achegado á ANPA?
- Que razóns explican por parte do goberno a insuficiente atención do alumnado
con NEE e NEAE neste instituto que están a denunciar as familias? Informou destas
razóns ao equipo directivo do instituto?
- Por que non se nomeou a praza de PT que quedou vacante por xubilación?
- Vai resolver o goberno galego de inmediato esta limitación de dereitos no acceso
ao ensino público en condicións de igualdade para o alumnado con necesidades
educativas do IES María Casares de Oleiros (A Coruña)?

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 19/01/2022 18:03:19
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Daniel Castro García na data 19/01/2022 18:03:23
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 19/01/2022 18:03:31
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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 do goberno galego sobre o canon
eólico, os seus resultados e previsións a medio prazo.

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

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
3ª:
Asume o goberno galego o fracaso do vixente canon eólico e a necesidade de
transformalo?
Vai rectificar o goberno galego e impulsar a participación pública no sector
eólico como mecanismo para que unha parte dos beneficios xerados polo vento galego
retornen ao pobo galego?
Considera o goberno galego necesario mudar o obxecto de gravame do canon
eólico para adaptarse á nova realidade do sector?
Porque o goberno galego non busca outro mecanismo, como podería ser a
potencia?
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Considera o goberno galego que os concellos afectados pola expansión eólica
están suficientemente compensados?
Asume o goberno galego a necesidade de garantir por lei que os tributos
autonómicos non poidan repercutirse na factura das persoas consumidoras?
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Que valoración fai o goberno galego do Fondo de Compensación Ambiental?
Estuda modificar a súa regulación e contías?
Por que o goberno galego non é máis transparente no destino da totalidade dos
fondos recadados polo canon eólico?

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 19/01/2022 18:24:53

Daniel Pérez López na data 19/01/2022 18:24:57
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Ramón Fernández Alfonzo na data 19/01/2022 18:25:07
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre o aval e colaboración económica da Xunta de
Galiza a unha exposición de obra pictórica de Maruja Mallo e Luís Seoane.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Entre os meses de xaneiro e marzo de 2020 o Museo Municipal Ramón María
Aller de Lalín acollía a exposición Creacións máxicas de medidas exactas. Maruja
Mallo-Luís Seoane en Buenos Aires (1936-1965).
A exposición, comisariada por Antón Castro, anunciábase nos medios como un
conxunto de 43 obras -25 de Seoane e 18 de Mallo-, desde debuxos e tintas a algunha
acuarela e gouache, mais sobre todo óleos, conformada por pezas de coleccións
particulares, reunidas por primeira vez e na súa maioría inéditas para o público, que
permitía achegarse ao labor creativo de Maruja Mallo e Luís Seoane.
O propio comisario, Antón Castro, definía a exposición como unha “concisa e
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rigorosa selección de obras procedentes de coleccións privadas”, que buscaba “ilustrar a
importancia do seu traballo durante o exilio arxentino” desde o fío condutor da muller,
interpretada polos dous autores desde protagonismos plásticos e simbólicos diferentes.
O concello de Lalín anunciaba esta exposición como un fito histórico, unha
proposta de relevancia e dimensión excepcional que xustificaba a súa rotación por
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outras localidades galegas, e que servía para abrir o arranque do variado programa
cultural paralelo á popular LII Feira do Cocido.
A Xunta de Galiza, a través da Consellería de Cultura, apoiou e avalou esta
exposición, colaborando economicamente na súa organización e na edición do
correspondente catálogo, prologado polo propio conselleiro.
Con todo, o que parecía ser unha exposición pioneira e un novo piar para
ensanchar o recoñecemento galego e internacional da recoñecida mestría plástica de
Luís Seoane e Maruja Mallo, tornouse nun confuso viso de sombras, pois na propia
altura da exposición manifestáronse dúbidas sobre a veracidade da autoría das obras.
A Fundación Luís Seoane, depositaria do legado do autor, chegou a afirmar en
prensa que unha parte dos traballos mostrados eran falsos. Unha afirmación reiterada
colexiadamente polo comité científico do Catálogo Razoado de Óleos que está a
investigar o legado de Maruja Mallo para a súa catalogación.
Deste xeito, semella concluírse, tal e como está a facerse público desde
diferentes medios de comunicación, que esta exposición avalada e, en parte, custeada
pola Xunta de Galiza, mostrou obras falsas de Luís Seoane e Maruja Mallo.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
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Comisión 4ª :
. Coñecía a Consellería de Cultura as dúbidas preexistentes a respecto da
veracidade das 43 obras expostas supostamente atribuídas a Maruja Mallo e Luís
Seoane?
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. Como actuou a Consellería cando se fixeron públicos os documentos que
afirmaban a falsidade das obras mostradas durante o tempo da exposición no Museo
Municipal Ramón María Aller de Lalín?
. Contactou co alcalde do Concello de Lalín para analizar a situación e estudar
algunha acción?
. Contactou a Consellería cos asinantes dos dous informes que testemuñan a
falsidade das obras expostas?
. Que orzamento e a que accións concretas destinou a Consellería a súa
colaboración con todo o proceso relativo a esta exposición de obras falsamente
atribuídas a Maruja Mallo e Luís Seoane?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Manuel Lourenzo Sobral
Daniel Castro García

CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
REXISTRO-yRLQuBUKf-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Deputada e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Manuel Lourenzo Sobral, Carme González Iglesias e Alexandra Fernández
Gómez, deputado e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral na Comisión 4ª, sobre a necesidade de ofertar
bacharelato de artes no Concello de Redondela.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hai anos que a vila de Redondela adoece dunha eiva fundamental na súa oferta
educativa. A oferta de bacharelatos neste concello non contempla a posibilidade de que
as mozas e mozos de Redondela poidan estudar o bacharelato de artes no seu concello.
Na actualidade calquera alumno ou alumna de Redondela que queira cursar os
seus estudos de bacharelato de arte non ten máis remedio que facelo fóra do seu
concello. A oferta destes estudos máis próxima atópase no concello de Mos, un centro
educativo no que a oferta de artes fica todos os anos saturada con ducias de alumnos que
non acadan praza.
A falta de prazas para o alumnado desta vila ten, por unha banda, un efecto
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disuasorio para aquel alumnado que puidera ter como primeira opción eses estudos de
arte, dada a falta de oferta no concello de Redondela. Mais pola outra, ten tamén un
importante custe económico; xa que obriga ás familias que apostan polos estudos
artísticos a teren que pagar desprazamentos a Vigo ou a Pontevedra, co consecuente
impacto nas economías .
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Redondela foi historicamente un concello coñecido polo seu dinamismo cultural
e artístico e conta con ducias de asociacións e movementos artísticos e culturais
implicados na vida da vila. É evidente pois, que unha oferta de estudos de arte neste
concello percíbese como unha necesidade urxente por toda a veciñanza de Redondela.
Na actualidade, na vila de Redondela hai 3 Institutos de Ensino Secundario. O
IES Mendiño, o IES Pedro Floriani, e o IES Illa de San Simón; este último un IES que
só conta con oferta de ESO. Ningún destes instituto ten oferta de Bacharelato de artes.
Hai xa varios meses que tanto dende o Concello de Redondela veñen
anunciando a posibilidade de restauración das antigas casas dos mestres. Un espazo
integrado nos terreos colindantes cos do IES Illa de San Simón e que o propio centro
reivindicou en varias ocasións para que fose rehabilitado e para que se puidesen ofertar
neste edificio os estudos de bacharelato de artes, aproveitando a simbiose de
profesorado e espazos que este centro permitiría.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
4ª:
-Vai o goberno galego ampliar a oferta educativa incorporando o bacharelato de
artes ás ensinanzas ofertadas no concello de Redondela?
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-Vai o goberno galego estudar a posibilidade de que a recuperación das antigas
casas dos mestres permita que se incorporen o bacharelato de artes nesta edificación,
posibilitando, por unha banda, que o concello de Redondela conte coa oferta educativa
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de artes que precisa así como con espazos adecuados na zona educativa Marisma
dotando ao mesmo tempo o IES Illa de San Simón de estudos de bacharelato?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 09:37:27

María do Carme González Iglesias na data 20/01/2022 09:37:34
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Á Mesa do Parlamento
Manuel Lourenzo Sobral, Daniel Castro García e Mercedes Queixas Zas,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre a nova orde de atención á diversidade.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O texto da orde de atención á diversidade que a Xunta de Galiza ven de
presentar está a motivar unha fonda preocupación tanto nos sectores que atenden á
diversidade como na propia comunidade educativa.
Estamos a falar dun texto do que se desprende unha concepción totalmente
extemporánea e superada da atención á diversidade, que afonda na política privatizadora
da Xunta de Galiza, que ten un carácter fondamente burocratizador da atención á
diversidade e que non ten máis función no seu articulado que a meramente
propagandística.
Estamos ante unha orde na que se produce unha confusión permanente entre
dous conceptos fundamentais na atención á diversidade como son os de integración e
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inclusión, que non contempla as diferentes realidades que existen por tras de termos
como altas capacidades ou NEAE, por exemplo, que prioriza os criterios economicistas
sobre os dereitos do alumnado a ser atendido até o punto de establecer unha correlación
entre os dereitos dun neno ou dunha nena con necesidades a ser atendido e a
dispoñibilidade horaria e de persoal que exista nun centro.
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Así mesmo, esta orde afonda nunha serie de indefinicións no seu articulado que
impiden que a atención á diversidade se poida exercer con garantías . Indefinicións
como que non aparezan explicitadas as funcións do profesorado especializado
(nomeadamente PT e AL), que non se desenvolvan as actuacións da administración
educativa recollidas no artigo 5 do Decreto 229/2011 ou que se obvie a perspectiva de
xénero e a educación afectivo-sexual.
Unha orde que ademais, tal e como denuncian na comunidade educativa non
leva aparellada unha redución de ratios nin dota os centros dos recursos necesarios para
atender este alumando, que non contempla a carga horaria do profesorado, nin a
situación dos departamentos de orientación, que non reforza figuras como a do persoal
coidador e que nin sequera fai mención a profesionais que teñen un papel central neste
eido, como os educadores sociais ou interpretes de signos.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Que valoración fai o goberno galego da orde de atención á diversidade
presentada pola Xunta de Galiza?
. Vai o goberno galego elaborar unha nova orde de atención á diversidade

CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
REXISTRO-ZB760WUIa-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

consensuada cos axentes da comunidade educativa e que vaia acompañada dos recursos
económicos e do persoal necesario para que a comunidade educativa galega teña
garantida a atención á diversidade.

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022
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Mercedes Queixas Zas
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Daniel Castro García e Manuel Lourenzo Sobral,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre destrución do patrimonio arqueolóxico galego.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Día a día sucédense as novas da irreparábel perda e destrución do patrimonio
material arqueolóxico espallado por toda Galiza.
O noso patrimonio arqueolóxico está a esmorecer. Mámoas, petróglifos, castros,
antas, túmulos, necrópoles megalíticas, etc. están a ser sacrificados desatendendo o seu
alto valor cultural e identitario colectivo.
Para alén de puntuais actos vandálicos, comprobamos a denuncia social cada
vez maioritaria de severas perdas de auténticas zonas dunha grande importancia
patrimonial derivadas de actuacións forestais por mor da intervención de maquinaria,
talas a mans persoais e empresariais, cando non da realización de cortalumes dentro dos
traballos forestais encargados pola Consellería de Pesca e do Medio rural.
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Fronte a estas cada vez máis reiteradas destrucións patrimoniais, cuxa denuncia
sempre é impulsada pola implicación social, a voz dos responsábeis do goberno en
materia de cultura e protección patrimonial permanece silente, o que entendemos no
BNG como unha falta de responsabilidade política, desidia administrativa e implicación
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cívica co coidado patrimonial, así como coa necesaria educación en concienciación
social.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Como valora o goberno galego a continuada e persistente destrución do
patrimonio arqueolóxico galego?
. Cantas agresións contra o patrimonio arqueolóxico ten rexistrado o goberno
galego nos últimos 5 anos? E nos últimos 10 anos?
. Que medidas ten posto en práctica a Xunta para impedir que estas actuacións se
reiteren continuamente?
- Que sancións ten aplicado a Xunta aos responsábeis das agresións e
destrucións producidas sobre o patrimonio arqueolóxico?
. Cantos expedientes se abriron e cantas sancións se impuxeron, por provincias?
. Pensa o goberno adoptar algunha medida inmediata, á vista da realidade
contrastada, dirixida á industria da madeira e/ou propietarios forestais e/ou cos
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concellos para que no futuro remate esta agresión patrimonial?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Daniel Castro García
Manuel Lourenzo Sobral
Deputados e deputada do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
Rosana Pérez Fernández, Manuel Lourenzo Sobral e Olalla Rodil
Fernández, deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral na Comisión 4ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A antiga Escola de Formación Profesional Náutico Pesqueira e Residencia de
Estudantes de Ribeira, adscrita ao Instituto Social da Mariña (ISM), foi traspasada á
Comunidade Autónoma galega no ano 2006 na súa totalidade (4.767,58 metros
cadrados), agás 380,34 metros cadrados na planta baixa onde o concello de Ribeira ven
xestionando a actividade da Unidade de Atención a Drogodependentes (UAD) dende os
anos 90.
Alí vén desenvolvendo a súa actividade o IES “Coroso” que, no ano 2011,
transformouse en Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP). Na actualidade
está a impartir ensinanzas de FP de catro familias profesionais que representan en gran
medida o tecido produtivo da bisbarra e moi recentemente, a finais de 2020, vén de ser
incluído na rede de Centros de Referencia Nacional (CRN) formada por 37 entidades de
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todo o Estado español, despois de ser proposto pola propia Consellería de Educación. É,
pois, o terceiro CRN de Produtos da Pesca, pertencente á familia profesional de
Industrial Alimentarias, en Galiza, despois do de Vigo e do da Illa de Arousa e o
primeiro na provincia da Coruña.
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En todos estes anos, a comunidade educativa do CIFP Coroso vén reclamando a
ampliación e habilitación de novos espazos para adecualos á oferta formativa e afrontar
novos proxectos de formación e innovación, como novos talleres da familia profesional
de Instalación e Mantemento que dende o ano 2006 están funcionando en precario e de
xeito provisorio. A situación tamén lles impide ofertar un novo ciclo superior dual desta
familia por carecer do espazo necesario, ou traballar cos espazos axeitados para
desenvolver as actividades diarias de ensino-aprendizaxe que demandan as empresas da
zona e do resto do territorio e coa tecnoloxía actual.
As numerosas demandas tiveron sempre resposta en forma de promesa por parte
de distintos representantes públicos, mesmo do propio conselleiro de Educación, mais
ata o de agora nunca se levaron a cabo.
As promesas foron nun sentido e as actuacións noutro, xa que o propio centro
recibe en outubro de 2019, de xeito casual e sorprendente, a noticia de que a Xunta de
Galiza dera de baixa no Inventario Xeral de Bens e Dereitos da Comunidade Autónoma
os edificios da Escola Náutico Pesqueira que o ISM lle traspasara no 2006.
Incríbel e inexplicabelmente, o Consello da Xunta acorda na súa reunión do 26
de outubro de 2017 “autorizar a retrocesión, a favor da Tesourería Xeral da Seguridade
Social, de 4.767,58 metros cadrados do edificio da residencia de estudantes da escola de
formación profesional náutico pesqueira de Ribeira”.
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A acta de entrega e recepción asínase entre a secretaria xeral técnica do
Patrimonio da Consellería de Facenda e o director provincial da Tesourería Xeral da
Seguridade Social o 14 de novembro de 2018 e afecta a “4.767,58 metros cuadrados que
se adscribieron a la Xunta de Galicia mediante el Real Decreto de Transferencia
553/2006, del 5 de mayo, y que se corresponden con la totalidad, menos 380,34 metros
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cuadrados en la planta baja del inmueble antigua Escuela de Formación Profesional
Náutico Pesquera y Residencia de Estudiantes ...”.
Dende que o centro é coñecedor desta retrocesión, intentou en múltiples
ocasións que se lle aclarase dende a Consellería de Educación o seu status oficial actual
mais polo de agora non obtivo resposta por parte da administración educativa.
E o caso é que, entrementres a Tesourería Xeral da Seguridade Social diríxese ao
concello de Ribeira porque “actualmente la Comunidad Autónoma no precisa los
espacios que tenía transferidos ...” e solicítalles manifeste se está interesado na cesión
de uso da “totalidad del edificio”. A Xunta de Goberno Local do concello de Ribeira,
acorda, o 12 de abril de 2018, “aceptar a cesión de uso gratuíta da totalidade do edificio
da Escola de Formación Profesional Náutico Pesqueira”.
Segundo estes feitos, pois, os edificios e terreos que foran transferidos á
Comunidade Autónoma no 2006 foron devoltos á Tesourería Xeral da Seguridade Social
e agora están en mans do concello de Ribeira. Unha situación que o CIFP Coroso non
entende, e por acordo unánime de novembro de 2019 do pleno do seu Consello Social
solicita á Consellería de Educación que lle aclare “... en canto á titularidade dos
edificios e os aparcamentos que se están a utilizar para as actividades docentes do CIFP
Coroso, as repercusións legais que esta retrocesión puidera ter e a restitución ao estado
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anterior”.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
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. Cal é o motivo polo o que o goberno galego acorda, con data de 26 de outubro
de 2017, a retrocesión a favor da Tesourería Xeral da Seguridade Social de 4.7667,58
metros cadrados do edificio da residencia de estudantes da escola de formación
profesional náutico Pesqueira de Ribeira que tiña transferidos dende 2006?
. Que repercusións legais se derivan desa decisión no que afecta ao CIFP Coroso
e ás instalacións que segue a manter nesas dependencias?
. Por que razón non resposta a Xunta de Galiza á petición de explicacións da
dirección do CIFP Coroso e do seu Consello Social?
. Considera que a mencionada retrocesión beneficia ás actividades educativas
que vén desenvolvendo alí o CIFP Coroso e ás necesidades de ampliación que ven
solicitando dende hai anos?
. Que previsións ten o goberno galego sobre a falla de espazo no CIFP Coroso?
Vai atender as solicitudes do mesmo ao respecto?
. Ten coñecemento a Xunta de Galiza de que os edificios que eran da súa
titularidade están agora cedidos ao concello de Ribeira? Como afecta isto ás actividades
educativas do CIFP Coroso neses inmobles?
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Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

Asdo.: Rosana Pérez Fernández
Manuel Lourenzo Sobral
Olalla Rodil Fernández
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Daniel Castro García e Manuel Lourenzo Sobral,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, en demanda do Plan de Dinamización da Lectura.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 24 de maio de 2018 o Secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, explicaba
en sede parlamentaria as principais liñas de actuación que desde a Consellería se
estaban a implementar co obxectivo de “reforzar o papel do libro galego e aumentar o
hábito lector entre a cidadanía; favorecer o crecemento da nosa industria editorial e
impulsar a internacionalización do libro e da literatura galega”.
Para alén de accións de intervención puntual e parcialmente sectorizadas, o
secretario xeral de Cultura anunciaba a elaboración dun Plan de dinamización da lectura
para “impulsar o libro como un elemento estratéxico de mercado e un piar central das
industrias culturais galegas".
A nota de prensa da web da Consellería de Cultura informaba que o secretario
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xeral anunciaba “para principios do mes de xuño unha nova reunión do grupo de
traballo específico para a dinamización da lectura, creado ao abeiro do Consello Asesor
do Libro e que está a elaborar propostas de actuación para avanzar no fomento do hábito
lector entre a cidadanía. Estas propostas chegarán o vindeiro mes de xullo ao próximo
Consello Asesor do Libro, para a súa valoración, e a versión definitiva será un dos
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documentos de partida do grupo de traballo da Estratexia da Cultura Galega dedicado ao
libro”.
Un proxecto tan agardado como ben recibido, logo de estar comprometido polo
goberno galego desde a aprobación da Lei do libro e a lectura en 2006 e que aínda, a día
de hoxe, quince anos despois, segue sen ser unha realidade, malia as continuas
demandas do sector do libro galego.
Para o BNG resulta incomprensíbel tanto desleixo do PP á hora de desatender e
desenterderse dos valores colectivos que abrangue o sector do libro e a lectura en
galego, despois dunha experiencia de goberno de doce anos ininterrompidos.
Cómpre un Plan de fomento da lectura integral que atenda o valor do libro desde
a súa dimensión de ben cultural que cómpre preservar e promover, así como de ben
económico que debe ser regulamentado e apoiado, garantindo que a súa produción,
difusión e goce se realice consonte a súa condición de dereito cultural de todos os
galegos e galegas e as esixencias de pluralismo e diversidade propios dunha sociedade
libre.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
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. Como valora a Xunta de Galiza o desenvolvemento e aplicación da Lei do libro
e da lectura aprobada en 2006?
. Como xustifica o goberno da Xunta a non elaboración do Plan de dinamización
da lectura, despois de 15 anos de aprobación da Lei do libro e da lectura e 12 de
goberno do PP?
2
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. Por que non se continuou informando dos avances no proceso de elaboración
do anunciado Plan de dinamización da lectura anunciado en sede parlamentara polo
goberno?
. Como avanzou o proceso de elaboración deste Plan de dinamización da lectura
ao longo destes case tres anos transcorridos desde o seu anuncio público neste
Parlamento?
. Mantén o goberno encontros periódicos de colaboración cos diferentes axentes
representantivos do sector do libro para avanzar neste necesario e demandado plan?
. Que papel vén desenvolvendo o Consello Asesor do libro neste proceso?
. Que calendarización ten previsto o goberno para publicar e implementar este
plan?
. Que orzamento acompañará este plan?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
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Daniel Castro García
Manuel Lourenzo Sobral
Deputada e deputados do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Iria Carreira Pazos e Manuel Lourenzo Sobral,
deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre a ampliación do CMUS de Santiago de
Compostela.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Conservatorio Profesional de Música de Santiago é unha institución pública
de ensino musical de grao elemental e profesional, dependente da Consellaría de
Cultura, Educación e Universidade. Cando se inaugurou en 2004 o Conservatorio
Profesional de Música, que dispuxo dun investimento de 2,3 millóns de euros, creáronse
unhas instalacións para atender 250 alumnos e alumnas. Xa desde os primeiros anos da
súa entrada en funcionamento, duplicou os seus servizos pese á limitación de espazo
que padece e, mesmo así, cada curso deixa sen poder atender solicitudes de inscrición
pola carencia de aulas necesarias.
En abril de 2011, hai xusto unha década, o Pleno do Concello acordou instar a
Xunta de Galiza a dotar o Conservatorio Profesional de Santiago de Compostela dos
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recursos materiais e humanos necesarios para desenvolver con normalidade o seu labor
docente. Nesa moción do BNG, aprobada por unanimidade, reclamábase que a Xunta
comezase os trámites para ampliar o edificio actual e, ademais, dotar o centro, con
carácter de urxencia, do persoal subalterno e administrativo necesario.
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Xa daquela, o Conservatorio Profesional de Música de Santiago de Compostela
tiña unha serie de deficiencias que impedían dar resposta a todas as demandas e
necesidades educativas da poboación neste ámbito formativo. A matrícula do centro
ascendía moi por riba das súas capacidades e sen poder aceptar a maioría das solicitudes
de traslado de expediente. As consecuencias son graves: prazas insuficientes, horarios
inadecuados, espazos improvisados para aulas e imposibilidade de rematar o grao
profesional por parte do alumnado procedente doutros conservatorios.
Tamén en 2011, o BNG trasladara unha Proposición Non de Lei e unha pregunta
oral en Comisión ao Parlamento, para instar a Xunta a ampliar este centro no terreo
anexo que o Concello de Santiago cedeu á Administración galega para poder
desenvolver con normalidade o seu labor docente.
O BNG rexistrou emendas aos Orzamentos da Xunta, ano tras ano, para incluír
esa ampliación do Conservatorio Profesional de Música. E ano tras ano foron rexeitadas
polo PP e seguiron a quedar alumnos e alumnas sen praza neste centro por falta de
capacidade e sen poder cursar estes estudos.
De feito, unha década despois este problema persiste: neste curso 2020-2021
imparten aulas para 522 alumnos e alumnas (188 de grao elemental e 334 profesional),
aos que habería que engadir 64 máis que quedaron sen praza ante a carencia de espazo
nesta infraestrutura e ficaron en listaxe de agarda sen poder iniciar esta formación
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musical.
Ademais,

coa

ampliación

das

instalacións,

poderíanse

incrementar

especialidades de música tradicional, como gaita, e incluír tamén na programación
acordeón e percusión tradicional, nas que se ten detectada demanda e, na actualidade,
non se poden ofrecer por falta de capacidade e de profesorado especializado.
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De feito, nos propios decretos da Xunta para a ordenación do grao elemental das
ensinanza de réxime especial de música (decreto 198/2007) e no que se estabelece o
currículo das ensinanzas profesionais de réxime especial de música (decreto 203/2007),
no artigo 4, de aplicación en todos os conservatorios, sinalan que deben impartir todas
as especialidades que se relacionan, incluíndo acordeón, gaita e, de grande interese para
o ámbito local, órgano. Por iso, xa que o profesorado actual non pode abordar o ensino
destas especialidades, é tan necesario que se amplíe o CMUS.
Nestes tempos de adecuación das instalacións e horarios ás medidas de
prevención da pandemia da covid-19, a situación agravouse. Por iso coa ampliación,
cómpre realizar un auditorio e espazos para coro e orquestra de maiores dimensións e
coa ventilación necesaria, máis cabinas de estudo e unha biblioteca, xa que esta última
está a ser usada para impartir docencia.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. É coñecedora a Xunta da situación do Conservatorio Profesional de Música de
Santiago de Compostela a respecto das limitacións da súa infraestrutura en función da
elevada demanda de matrícula?
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. É sabedora das demandas de ampliación formativa á oferta de estudos de gaita
de fol e órgano?
. Mantén reunións de coordinación coa comunidade educativa do Conservatorio
Profesional de Música de Santiago de Compostela?
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. Mantivo reunións de traballo e coordinación co Concello de Santiago de
Compostela para levar a termo o acordo do Pleno do Concello que instaba a Xunta de
Galiza a dotar o Conservatorio Profesional de Santiago de Compostela dos recursos
materiais e humanos necesarios para desenvolver con normalidade o seu labor docente?
. Como valora a Xunta que unha década despois os problemas persistan neste
centro educativo?
. Están a valorar actualmente algunha solución para estas demandas?
. Como planifican dar cumprimento ao desenvolvemento íntegro dos decretos de
ensinanzas de réxime especial de música no conservatorio da capital galega?
. En que prazo estiman que as demandas de ampliación de infraestruturas e cadro
de persoal poden estar resoltas?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Iria Carreira Pazos
Manuel Lourenzo Sobral
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Deputadas e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Ramón Fernández Alfonzo, Noa Presas Bergantiños e Daniel Pérez López,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 3ª, sobre a dedución por dupla imposición internacional das
pensións xeradas en Alemaña despois do 2014

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

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 3ª :
. É coñecedora a Xunta de Galiza dos efectos que para as persoas contribuíntes
galegas perceptoras de rendas en Alemaña poden ter as últimas reformas da normativa
tributaria de aquel país?
. Ten tomada a Xunta de Galiza algunha medida para evitar que os custes de
aplicar as normas tributarias para evitar a dupla imposición internacional sexan iguais
ou superiores ao beneficio fiscal?
. Ten a Xunta de Galiza algunha estimación de número de persoas afectadas por
esta problemática?
. Ten algunha estimación a Xunta de Galiza de cal é volume de diñeiro que en
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conxunto perden os galegos e galegas perceptoras de rendas alemás?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Ramón Fernández Alfonzo
Noa Presas Bergantiños
Daniel Pérez López
Deputados e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Ramón Fernández Alfonzo na data 20/01/2022 10:17:24

Noa Presas Bergantiños na data 20/01/2022 10:17:27
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Á Mesa do Parlamento
Rosana Pérez Fernández, 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.

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

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
. É coñecedora a Xunta de Galiza da situación de inseguridade viaria que están a
vivir dende hai anos os veciños e veciñas e demais viandantes da AC-305 ao seu paso
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polo Concello de Boiro, nomeadamente no lugar de Cimadevila?
. Considera que a situación que padecen eses veciños e viandantes da zona é a
que corresponde a unha situación de verdadeira e efectiva seguridade viaria?
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. Vai levar a cabo o Goberno galego actuacións inmediatas para mellorar a
seguridade viaria na AC-305 ao seu paso por Boiro, nomeadamente no lugar de
Cimadevila?
. Vai levar a cabo actuacións urxentes para mellorar a sinalización do paso de
peóns alí existente e para obrigar aos vehículos a reducir a súa velocidade ao seu paso
polo lugar?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Patricia Otero Rodríguez, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento a Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo.
A Orde do 15 de xullo de 2011 pola que se regula o permiso de explotación para
o marisqueo a pé inclúe, nos seus apartados, a xestión dos permisos de marisqueo
e a concesión destes vinculados a entidades asociativas titulares dun plan de
xestión.
Dentro destas cuestións, a orde pretendeu regular a posibilidade de que unha
persoa cun permiso xa concedido e en activo puidese cambiar de entidade
asociativa, o que permitiría cambiar de lugar de desenvolvemento da súa
actividade. Esta circunstancia pretendía afrontar situacións específicas motivadas
por dúas causas: ser vítima de violencia de xénero ou ter a cargo persoas en
situación de dependencia (artigo 9.1a).
Este obxectivo sinalado resulta a todas luces de interese e importante, máis a
realidade é que existen aínda algunhas dificultades para a súa execución. A propia
normativa implica que se dean algunhas condicións, entre elas que o plan de
xestión aprobado pola confraría (ou entidade asociativa correspondente) sexa
autorizada unha ampliación dos permisos e que conste a reserva de prazas para
tales fins (artigo 9.2b). Esta cuestión é a que resulta máis difícil que se produza co
que, de facto, o avance que se pretende recoñecer nun apartado relativízase no
seguinte.
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As situacións que se inclúen na orde para estimar o posible cambio son de
importante, e incluso existiría a posibilidade de ampliar o espectro de situacións
para facilitar as condicións laborais das persoas máis vulnerables e/ou con máis
dificultades.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Cantos cambios foron habilitados e autorizados pola Consellería do Mar en
virtude do artigo 9.1a da orde de 15 de xullo de 2015 dende que está en
vigor?
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2. Como valora o Goberno de Galicia modificar a citada orde para facer
efectiva e real a posibilidade de cambio de entidade asociativa no permiso
de explotación?
3. Considera o Goberno de Galicia que está plenamente garantido o dereito ao
cambio de entidade asociativa que a orde citada pretende facilitar?
4. Ve de interese o Goberno de Galicia ampliar as circunstancias baixo as que
pode ser solicitado o cambio de permiso de explotación a outra entidade
asociativa para dar amparo a máis situacións de posible vulnerabilidade a
axudar?
Pazo do Parlamento, 20 de xaneiro do 2022
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Patricia Otero Rodríguez
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 20/01/2022 11:02:51
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Patricia Otero Rodríguez na data 20/01/2022 11:02:58
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, en demanda dun novo modelo lingüístico educativo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Estase a celebrar o 40 aniversario do Estatuto de autonomía que definiu o galego
como a lingua propia de Galiza e fixouna como lingua oficial, xunto co castelán,
recoñecendo o dereito de coñecelos e usalos.
Un marco que se desenvolveu en 1983 na Lei de normalización lingüística e
actualizou no ano 2004, coa aprobación no Parlamento Galego por unanimidade do Plan
xeral de normalización da lingua galega.
O obxectivo normalizador de usos para a lingua galega viña sendo trazado desde
o principio de progresividade até a aprobación en 2009 do Decreto de plurilingüismo
que, malia contar cun grande rexeitamento social, nomeadamente na comunidade
escolar, renunciou a ese principio básico e significou un retroceso sen precedentes na
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lexislación e para o ensino en galego.
O devalo constátase na redución do ensino en galego, na súa menor utilización
polo alumnado e profesorado, na prohibición de impartir en galego Matemáticas, Física
e Química e Tecnoloxía e na súa exclusión da maioría das aulas da educación infantil.
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A recente Avaliación da competencia bilingüe nos idiomas galego e castelán do
alumnado de 4º ESO publicada pola RAG, vén confirmar que este alumnado que
estudou toda a educación primaria e secundaria conforme o regulado no Decreto do
plurilingüismo, presenta un importante desequilibrio na competencia nas dúas linguas
oficiais, claramente desfavorábel ao galego.
Fica incumprido deste xeito o principal obxectivo que determina a Lei de
normalización lingüística e mais o propio Decreto de plurilingüismo.
Urxe revisar o actual marco educativo, xa que se constata como claramente
insuficiente para avanzar na normalización do galego e apostar por un modelo que
camiñe cara ao uso pleno do galego como lingua vehicular no ensino, eliminando as
restricións que o impiden, tal e como sinalou o Comité de Ministros do Consello de
Europa após as últimas monitorizacións ao Estado español sobre o cumprimento da
Carta Europea de Linguas Rexionais ou Minorizadas.
A escola debe ter un papel central para corrixir as carencias que dentro da
sociedade limitan o coñecemento e uso da nosa lingua, entre elas a competencia oral e
escrita, pois non se garante a liberdade de escolla para vivir nunha lingua se non hai
garantía plena de coñecemento e confianza no seu dominio.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Coñece o goberno galego os datos que presenta a Avaliación da competencia
bilingüe nos idiomas galego e castelán do alumnado de 4º ESO?
. Que valoración extrae o goberno?
2
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. Mantivo algunha xuntanza de coordinación coa RAG para coñecer en detalle o
resultado desta avaliación?
. Entende o goberno que cómpre abrir un proceso de diálogo e consenso a partir
destes resultados que demostran que non se está a cumprir coa aplicación do Decreto de
plurilingüismo o mandato legal de consecución da competencia plena nas linguas
oficiais de Galiza?
. Coñece o goberno a Proposta de bases para a normalización do ensino en
Galiza?
. Mantivo algunha xuntanza cos axentes socioeducativos que a acordaron para
coñecer os detalles desta proposta?
. Está disposto o goberno a mudar o rumbo da política lingüística no ensino á
vista do non cumprimento do mandato legal nin dos obxectivos do propio decreto
actual?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Mercedes Queixas Zas na data 20/01/2022 11:35:53

Daniel Castro García na data 20/01/2022 11:36:05

CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
REXISTRO-AhVytolY3-0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 11:36:15
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Iria Carreira Pazos e Manuel Lourenzo Sobral,
deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Panteón de Galegos Ilustres é un dos símbolos da Galiza. A súa orixe está
claramente vinculada co empeño dun sector relevante da sociedade galega por dignificar
Galiza, e singularmente por situar Rosalía de Castro no lugar que lle corresponde como
figura clave do rexurdir cultural de Galiza. Así no ano 1891, o Centro Galego da
Habana, o Comité Rexionalista e a Sociedade de Amigos do País, tomaron a decisión de
trasladar os restos de Rosalía de Castro desde o cemiterio de Adina até San Domingos
de Bonaval. Motivábaos a necesidade de depositar os seus restos coa relevancia que
merecían, á par de realizar unha homenaxe pública do conxunto do pobo galego á súa
figura e á súa obra fundacional.
Un espazo que foi medrando en simbolismo e referencialidade da cultura e
identidade galegas ao acoller a memoria doutras personalidades como Castelao.
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Francisco Asorey, Alfredo Brañas, Ramón Cabanillas ou Domingo Fontán.
Malia que en múltiples ocasións o Bloque Nacionalista Galego ten rexistrado
iniciativas tentando restabelecer un uso civil e laico do Panteón, o certo é que o
Goberno e a maioría parlamentaria do PP impediron avanzar nese obxectivo.
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Este feito provoca unha situación anómala que se vai consolidando co paso do
tempo e que priva de difusión, coñecemento e acceso libre a un espazo que debe ser
propiedade de galegas e galegos e non restrinxido a unha confesión relixiosa.
Desde o BNG seguimos defendendo a idoneidade de San Domingos de Bonaval
como sede para o Panteón de Galegos Ilustres. Por simbolismo e por tradición asentada
no noso imaxinario colectivo. Mais tamén defendemos a necesidade de que un Panteón
destas características debe ser un espazo laico, de uso civil, con garantías de acceso e
homenaxe sen censuras ás personalidades que alberga. Estas condicións non están
garantidas toda vez que o arcebispado ten a capacidade para decidir que actos se poden
celebrar e cales non.
Na actualidade o Panteón de Galegos Ilustres permanece pechado desde o
comezo da pandemia por decisión da Igrexa, impedindo que calquera visitante poida
achegarse a un espazo referente e simbólico para a representación do pobo galego.
Unha situación reiterada no tempo onde prima a vontade de peche da Igrexa, a
súa propietaria, e a consecuente conculcación do dereito a visitalo e coñecelo da
sociedade.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
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Comisión 4ª :
. É coñecedora a Xunta do actual peche continuado do Panteón de Galegos
Ilustres por decisión da Igrexa e a consecuente imposibilidade de visitalo agás
tramitación previa de permiso solicitado ao Arcebispado de Santiago?
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. Que medidas ten previsto adoptar a Xunta para garantir a apertura continuada
ao público visitante do Panteón de Galegos Ilustres?
. Que medidas ten previsto adoptar a Xunta para recuperar o uso civil e público
do Panteón de Galegos Ilustres?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Iria Carreira Pazos
Manuel Lourenzo Sobral
Deputadas e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 11:39:09
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Iria Carreira Pazos na data 20/01/2022 11:39:13

Mercedes Queixas Zas na data 20/01/2022 11:39:24
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral na Comisión 4ª, relativa á conservación e posta en
valor do BIC da Torre de Teodomiro (Aranga).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O denominado como castelo, Torre de Teodomiro, ou Castrum Feacium estivo
“perdido” longo tempo. Coñecido a través da obra de Manuel Martínez Santiso e
Alfredo Erias, "Historia de la Ciudad de Betanzos" de 1987, até ao de agora non se
determinara o seu emprazamento preciso.
A pesar de non saber a situación exacta da fortificación seu valor documental é
grande, posto que a noticia emana do Cronicón de Walfrido, segundo o cal o Rei
Teodomiro da Suabia mandara construír unha fortaleza militar no "Monte Cato"
coñecida como “Castrum Feacium”. Estes dous topónimos aínda perduran localmente
en forma de Monte do Gato, e de Feás.
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En todo caso o Cronicón estaría informando dunha importante actuación, a
construción dunha fortaleza por parte dun rei, nun contexto viario moi importante:
fronte a camiño real que unía Betanzos con Curtis, Sobrado ou Lugo. O camiño que
tomaron tempo mais tarde, no ano 995, os viquingos para chegar a Santaia de Curtis.
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Así, non resultaría moi razoábel a alteración dun entorno que puidese
comportar a perda dun importante documento sen antes non ter feito un profundo
traballo de prospección que determinara o seu emprazamento. Poderíase perder un
importante documento da chamada Época Escura pola súa escaseza documental
Recentemente, aplicando novidosas técnicas de análise xeográfica, volveuse
examinar a contorna do lugar denominado Castelo, sito no concello de Oza-Cesuras, e
que figura na cartografía española oficial. Por tanto un lugar real.
Así ten aparecido unha fortificación típica da Alta Idade media, nas abas do
Monte do Gato, no lugar de Castelo de Arriba, que consta dunha muralla elipsoidal e
probabelmente un corpo central.
Unha vez confirmadas as noticias históricas cumpre realizar unha prospección
sistemática que permita a delimitación planimétrica do ben.
A fortaleza, xunto con seu valor documental, é un monumento salientábel
dentro da comarca, tendo en conta a escaseza deste tipo de fortificacións e a súa
posición estratéxica, nun entorno ben conservado e significativo.
Non se pode considerar como algo menor; é un produto xenuíno da súa época,
da capacidade construtiva naquel momento, e da estruturación e uso do territorio.
Actualmente están en tramitación 6 proxectos de parques eólicos -PE Felga,
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PE Feás, PE Seselle, PE Fontella, PE Gato e PE Penas Boas- na zona do Monte do
Gato que poderían afectar a esta torre, catalogada como BIC, como se fixo constar nas
alegacións que como BNG presentamos ao proxecto do parque eólico Gato, que tería
unha afectación directa sobre esta Torre.
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Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª:
-Que medidas ten pensado levar a cabo a Xunta de Galiza para garantir a
conservación e posta en valor do BIC da Torre de Teodomiro?
-Está tramitando a Xunta algún expediente para promover a descatalogación
deste ben patrimonial para permitir a construción dos parques eólicos na zona,
sacrificando así este importante patrimonio?
-Ten coñecemento o Goberno galego que nas últimas datas se localizou unha
posíbel ubicación da Torre de Teodomiro e se está a redactar un proxecto de
prospección arqueolóxica para a súa escavación?
-Pensa, en consecuencia, conceder este permiso de prospección e paralizar a
tramitación dos parques eólicos que afectarían directamente a este BIC?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Mercedes Queixas Zas na data 20/01/2022 11:40:47

Daniel Castro García na data 20/01/2022 11:40:51
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 11:40:59
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Á Mesa do Parlamento
Manuel Lourenzo Sobral, Alexandra Fernández Gómez e Carme González
Iglesias, 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 situación da Formación
Profesional no concello de Redondela.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O concello de Redondela ten exercido historicamente como cabeceira comarcal
no que se refire á oferta de estudos de Formación Profesional.
Trátase dun concello no que existen 4 institutos, en dous dos cales (o IES Pedro
Floriani e o IES Chapela) se ofertan este tipo de ensinanzas de FP.
Así pois, o IES Pedro Floriani, na actualidade, oferta os seguintes estudos de
Formación profesional: FP Básica Servizos Administrativos, Ciclo Medio Xestión
administrativa, Ciclo Superior Administración e finanzas, FP Básica Electricidade e
Electrónica e Ciclo Medio Instalacións de comunicacións.
Pola súa banda, o IES de Chapela, que está situado a 10 Km de distancia do
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núcleo urbano de Redondela e está integrado no continuun urbano do linde VigoRedondela, oferta os seguintes estudos de Formación Profesional: C.M. Farmacia e
Parafarmacia, C.S. Dietética, C.S. Documentación Sanitaria, C.M. Atención a persoas
en situación de dependencia (APSD), C.S. Educación Infantil e C.S. Integración social.
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No que ten a ver coa oferta do IES Chapela, trátase dun centro que ten unhas
carencias evidentes nas súas infraestruturas. E para alén dos problemas de ruídos que
está a ter a comunidade educativa nos últimos tempos, estamos ante un centro que ten
unha demanda de matrícula elevada (con amplas listaxes de alumnos agardando
vacante) na súa oferta educativa. Tal e como sinalan dende a propia comunidade
educativa o IES de Chapela é un centro a todas luces infradimensionado para as súas
necesidades.
Mais no que ten a ver coa oferta educativa na zona da Marisma de Redondela,
estamos ante unha oferta de titulacións que permanecen practicamente inalteradas dende
hai 40 anos. Esta escaseza na oferta educativa de Formación Profesional en Redondela
fai que moitas alumnas e alumnos, que tiñan como primeira opción os estudos de ciclos
de Formación Profesional, decidan non apostar por esta opción pola falta de oferta.

Dende o BNG consideramos que é precisa unha revisión e actualización da
oferta educativa no Concello de Redondela, e por estes motivos formúlase a seguinte
pregunta para resposta oral na Comisión 4ª:
Vai a Xunta de Galiza iniciar os trámites para actualizar e ampliar a oferta
educativa de Formación Profesional no concello de Redondela chegando a acordos coa
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comunidade educativa para a mellora a oferta de ensinanzas de FP?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Manuel Lourenzo Sobral
Alexandra Fernández Gómez
Carme González Iglesias
Deputado e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 11:44:47

Alexandra Fernández Gómez na data 20/01/2022 11:44:51
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María do Carme González Iglesias na data 20/01/2022 11:45:00
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Iago Tabarés Pérez-Piñeiro 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 4ª, sobre a transferencia á Xunta do colexio Juan Sebastián Elcano
antigo Salvador Moreno de Pontevedra.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado mércores 5 de maio, o Boletín Oficial do Ministerio de Defensa
publicou unha resolución do pasado 30 de abril polo que se lle cambia o nome ao
colexio Salvador Moreno de Pontevedra, que pasa a chamarse Juan Sebastián Elcano.
Mais alá do carácter tardío desta decisión, cómpre valorar positivamente a
desaparición dunha denominación que supoñía a homenaxe a un militar golpista e que
participou activamente na cruenta represión desenvolvida logo do golpe militar de 1936.
No tocante á escolla do novo nome do centro, consideramos que se debeu ter en conta a
existencia dunha estreita vinculación da cidade de Pontevedra co mar e a ampla nómina
de navegantes que fixeron historia nos mares do mundo.
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Con respecto á organización, ideario e adscrición deste centro educativo,
mantense nunha situación que se podería denominar “preconstitucional” e
“preautonómica”, coa pervivencia de trazos propias doutra época e non acordes con un
estado aconfesional:
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- O centro depende da Dirección de Asistencia do Persoal da Armada e ten a
consideración de “Centro de Ensino Privado”. A xestión do centro corresponde a unha
Xunta de Goberno e Administración composta por Oficiais da Escola Naval Militar de
Marín. Até o curso 2015-2016 a dirección técnico-pedagóxica do centro foi
desempeñada pola Congregación das “Discípulas de Jesús”.
- A financiación corre a cargo dos orzamentos do Estado, o colexio depende da
Xunta Superior de Acción Social da Armada mais está recoñecido como un centro de
ensino privado.
- O ideario do centro inclúe entre os seus principios o seguinte: “O proxecto
educativo inspírase nunha concepción cristiá do home e da vida”.
- O profesorado debe “aceptar sen reservas o ideario do colexio e actuar
congruentemente co mesmo no exercicio das súas funcións docentes”.
- A metodoloxía establece que “se inculcará unha actitude de amor a patria, á
Bandeira e ás Forzas Armadas”.
- O centro incumpre a normativa que regula o uso da bandeira española e
doutras enseñas e bandeiras, así como a normativa autonómica na materia, xa que no
exterior do edificio só ondea a bandeira española.
A situación deste centro constitúe unha anomalía histórica e un anacronismo
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pedagóxico. Unha reliquia dos tempos en que foi creado, en plena Ditadura, para
difundir valores propios dun réxime centralista, autoritario e uniformista. No tocante á
súa adscrición ao Ministerio de Defensa (Xunta de Acción Social da Armada) é unha
situación absolutamente anacrónica xa que as competencias educativas están
transferidas á Xunta de Galiza. Non ten ningún sentido que a administración militar

2

102622

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

xestione centros de educación obrigatoria (Primaria e ESO) porque non ten
competencias nesta materia. Neste sentido, o Ministerio de Defensa xa transferiu á
Xunta varios centros educativos da comarca de Ferrolterra.
Por outra parte, aínda que ten a consideración de “centro de ensino privado”, o
colexio está sostido integramente con fondos públicos do Ministerio de Defensa, o
persoal docente está contratado pola administración, o persoal directivo así como o de
apoio e servizos está formado por persoal militar e civil ao servizo da Armada .

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Como valora a Xunta de Galicia o feito de que o antigo colexio Salvador
Moreno, agora denominado Juan Sebastián Elcano, teña a condición de “centro
educativo privado” cando está financiando con fondos públicos e depende do Ministerio
de Defensa?
. Que valoración lle merece ao goberno galego que un centro dependente da
administración do Estado inclúa no seu ideario que o proxecto educativo “se inspira
nunha concepción cristá do home e da vida” e que o profesorado deba “aceptar sen
reservas” o ideario do colexio?
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. Que medidas ten previsto adoptar a Xunta de Galiza no exercicio das súas
competencias para velar polo cumprimento da normativa que rexe o uso de bandeiras?
. Ten previsto a Xunta solicitar do Estado a transferencia do citado centro, coa
finalidade de exercer ás súas competencias en materia educativa e integralo na rede de
ensino público obrigatorio de Galiza?
3
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Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

Asdo.: Luis Bará Torres
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Manuel Lourenzo Sobral
Deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 20/01/2022 11:46:21

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 20/01/2022 11:46:31
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 11:46:39
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Á Mesa do Parlamento
Alexandra Fernández Gómez, Carme González Iglesias e Manuel Lourenzo
Sobral, deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG),

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

Pregunta para resposta oral na Comisión 4ª, sobre a necesidade de resolver os graves
problemas que arrastra o IES Chapela.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O IES Chapela foi construído en 1991, logo dunha intensa mobilización veciñal
que expresaba a existencia dunha forte necesidade de que Chapela contase cun novo
centro educativo destas características. O tempo viu dar a razón aos veciños e veciñas,
xa que se no primeiro ano após a posta en funcionamento do centro houbo xa 400
alumnas e alumnos matriculados, hoxe a cifra elévase ate os 936 matriculados. Na
actualidade este é un centro moi dinámico cuxa oferta inclúe 6 ciclos de Formación
Profesional que atraen a alumnado de toda a comarca.
Porén, as instalacións do centro presentan enormes carencias e problemas,
algunhas delas moi graves, que ao longo de todos estes anos non atoparon ningunha
resposta por parte da Xunta. Boa parte destes problemas “históricos” son consecuencia
CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
REXISTRO-YBPgjSmi2-1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

da improvisación e das présas coas que se fixeron as obras e dunha falta de vontade por
procurarlle solucións.
A primeira decisión problemática foi o emprazamento escollido, xa que o
instituto linda a leste coa estrada nacional e pola cara sur transcorre de forma paralela á
fachada, a tan só escasos dez metros, a autoestrada AP-9. O ruído constante que xeran
1
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estas dúas infraestruturas supera de forma permanente os 65 decibelios e chega a picos
de ate 80 dB, cando a intensidade sonora máxima para o ámbito docente está limitada en
55dB. Esta banda sonora permanente ten un impacto evidente na calidade ambiental do
centro, na saúde do alumando e do profesorado e na calidade do ensino.
Se a situación era grave con anterioridade, coas actuais normas de ventilación
por mor da pandemia a situación é insostible. Na actualidade algunhas das aulas
orientadas cara estas infraestruturas rexistran un nivel de ruídos tan elevado que
imposibilita que o alumnado poida escoitar ao profesor ou mesmo o debate nas aulas. O
nivel de ruído é tan elevado ao punto de que o profesorado necesita apoiarse no uso de
micrófonos e altofalantes para facerse escoitar.
A falta de instalación de pantallas acústicas e medidas correctoras tradúcese no
día a día do alumnado e do profesorado en maior irritabilidade, fatiga, perda de audición
e dificultades para concentrarse. A instalación de pantallas acústicas na AP9 sería unha
medida fundamental que incomprensiblemente a día de hoxe continúa sen realizarse.
Para alén disto existen outras medidas complementarias que son necesarias na medida
en que poderían contribuír a minimizar os ruídos, mais a Xunta de Galiza nunca
realizou ningún estudo ou proposta neste sentido.
A outra decisión problemática que se tomou para a construción do IES de
Chapela foi a de escoller unha parcela pequena, cunha forma irregular e sen capacidade
de ampliación. Na actualidade o centro non conta con ningún espazo cuberto onde
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realizar actividades deportivas ou culturais cun aforo superior a 60 persoas. O único
espazo habilitado como ximnasio ten graves problemas que impiden na actualidade o
seu uso como tal, de forma que na práctica o alumnado debe desprazarse ate un pavillón
municipal fóra do recinto. É realmente urxente dotar ao centro dun espazo cuberto onde
realizar este tipo de actividades. Porén a parcela non conta con espazo para a
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construción dun novo polideportivo, polo que a mellor opción sería cubrir a pista
polideportiva ao aire libre.
A falta de planificación inicial tamén fixo con que resulte necesario resolver o
problemático acceso actual cunha nova entrada directa dende a estrada principal e un
maior número de prazas de aparcadoiros. Así mesmo, o incremento de alumnado non se
traduciu nun aumento do persoal administrativo, polo que o centro presenta carencias
para prestar este servizo de forma continuada durante todo o horario lectivo.
En definitiva, este centro leva 30 anos arrastrando graves problemas que
minguan a calidade educativa que recibe o alumnado e que incluso afectan a saúde de
alumnado e profesionais.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Ten intención a Xunta de Galiza de realizar un proxecto completo que aborde
as deficiencias históricas das instalacións do IES Chapela?
. Conta a Xunta de Galiza con algún estudo sobre o elevado nivel de ruídos que
está a soportar o IES Chapela e do impacto que comporta sobre a saúde e a calidade do
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ensino?
. Está a Xunta de Galiza mantendo algunha negociación co Goberno Central
sobre o apantallamento da AP-9 ao seu paso pola área urbana de Vigo e nomeadamente
no seu paso polo IES de Chapela?
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. Ten acordado a Xunta de Galiza unha data límite para a instalación do
apantallamento acústico?
. Considera a Xunta de Galiza que o apantallamento da AP-9 debe facerse con
criterios de integración paisaxística?
. Que valoración fai a Xunta de Galiza da falta de apantallamento acústico ao
longo dos 30 anos de vida do IES de Chapela?
. É coñecedora a Xunta de Galiza de que o alumnado do IES Chapela debe
desprazarse ao pavillón municipal e ao auditorio municipal, fóra das instalacións do
centro, para paliar a falta dun ximnasio acaído e dun auditorio no propio centro?
. Ten intención a Xunta de Galiza de iniciar o proxecto para a cobertura da
actual pista polideportiva?
. Está disposta a Xunta de Galiza a realizar un novo acceso peonil dende a
estrada nacional?
. É coñecedora a Xunta de Galiza dos problemas no sistema de drenaxe e
canalización das augas pluviais na parcela?
. Considera a Xunta de Galiza suficiente o actual cadro de persoal

CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
REXISTRO-YBPgjSmi2-1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

administrativo?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Alexandra Fernández Gómez
Carme González Iglesias
Manuel Lourenzo Sobral
Deputadas e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 11:48:28

María do Carme González Iglesias na data 20/01/2022 11:48:33
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Alexandra Fernández Gómez na data 20/01/2022 11:48:39
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Á Mesa do Parlamento
Manuel Lourenzo Sobral, Daniel Castro García e Mercedes Queixas Zas,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral na Comisión 4ª, sobre o período de adaptación na
educación infantil.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Consellaría de Educación vén de presentar unha proposta de orde para o
calendario escolar 2021/22 que ten importantes consecuencias para o período de
adaptación en 4º de educación infantil (3 anos).
Esta orde limita o papel dos docentes á hora de tomar decisións sobre o
período de adaptación na educación infantil o que ten importantes consecuencia para
a dinámica educativa das crianzas.
O proceso de adaptación na Educación Infantil debe ser un proceso flexíbel e
adaptado ás necesidades das nenas e nenos. Un período que permita tamén integrar

CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
REXISTRO-El8UGaamX-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ás familias nun proceso de cambios para unha crianzas e aos docentes coñecer e
avaliar as necesidades dunhas nenas e nenos que precisan dunha inclusión axeitada
para que os novos apegos repercutan de xeito positivo na súa integración.
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Por todo o exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral na
Comisión 4ª:
Vai a Xunta de Galiza modificar a orde para o calendario escolar 2021/22
para garantir que sexan os equipos docentes de EI, coordinados co equipo directivo e
o resto do claustro os que tomen as decisións sobre o período de adaptación en
educación infantil partindo da necesidade de que este período debe ser flexíbel no
seu horario e duración?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 11:49:58

Daniel Castro García na data 20/01/2022 11:50:05
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Mercedes Queixas Zas na data 20/01/2022 11:50:13
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Á Mesa do Parlamento
Manuel Lourenzo Sobral, Mercedes Queixas Zas e Daniel Castro García,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre as modificacións no calendario escolar anunciadas
polo Consellaría de Educación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Consellaría de Educación anunciou o cambio dos exames finais
extraordinarios entre os días 17 e 21 de xuño. Este cambio, que afecta á ESO, 1º BAC e
1º de FPB realizouse unha vez máis de xeito unilateral, sen contar con axentes
fundamentais da comunidade educativa (como as ANPAS) e sen convocar un órgano
como o Consello Escolar, que sería o axeitado para avaliar esta modificación e as súas
consecuencias.
Mais por se isto non fose dabondo, este cambio unilateral chega unha vez máis
cunha absoluta ausencia de avaliación, estudo e contraste, tanto da medida como das
súas consecuencias. Unha modificación que se adopta sen unha análise dos datos de
repetidores no noso país (dos máis altos de Europa), sen avaliación de programas como
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PROA+ ou ARCO, sen avaliación do decretazo contra o galego, nin de EDIXGAL... nin
de ningúns dos elementos necesarios para contextualizar e valorar unha medida deste
calado.
Porén, este cambio no calendario escolar, que precisaría primeiro de todo de
grandes consensos e de estudos serios que permitisen adoptala con eficiencia estará
1
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unha vez máis condenada ao fracaso se non vai acompañada de mecanismos que
permitan implementala sen que teña consecuencias negativas para a comunidade
educativa. Medidas como a redución das rateos, a modificación horaria do profesorado,
a reorganización curricular, coordinacións didácticas que permitan plans de reforzo que
eviten as repeticións ou o afortalamento da avaliación continua, etc.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Vai a Xunta de Galiza elaborar unha proposta na que se analicen os datos de
repetidores, os programas PROA+ e ARCO, o decreto 79/2010, EDIXGAL e calquera
outro elemento necesario para contextualizar e valorar unha medida como a
modificación das datas dos exames?
. Vai o Goberno Galego reducir as rateos profesor-alumno en todos os cursos
afectados por esta medida?
. Vai a Xunta de Galiza establecer modificacións horarias, reorientacións
curriculares e plans de reforzo encamiñados a reducir o número de repetidores?
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Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 20/01/2022 11:56:41

Daniel Castro García na data 20/01/2022 11:56:44
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Daniel Castro García e Manuel Lourenzo Sobral,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre a necesidade de dialogar e consensuar un novo
modelo común para a xestión e oferta educativa de todos os conservatorios galegos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A oferta formativa en estudos musicais en Galiza componse de sete
conservatorios de titularidade autonómica ubicados nas cidades da Coruña, Lugo,
Ourense, Pontevedra, Ferrol, Santiago de Compostela e Vigo.
Asemade, esta oferta educativa compleméntase cunha trintena de conservatorios
de titularidade municipal espallados por diferentes vilas de toda Galiza.
A existencia destas dúas redes provoca unha desigualdade tanto no acceso á
formación musical como na propia xestión económica e administrativa.
Por unha banda, obsérvase unha discriminación económica para o alumnado
interesado ao ter que asumir o pagamento de matrículas superiores no caso dos
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conservatorios municipais, que poden chegar a cuadruplicar a matrícula dun
conservatorio de titularidade autonómica. Un sobrecuste que ocasiona graves prexuízos
económicos para as familias e que restrinxe o acceso a esta formación para os habitantes
destas vilas e comarcas.
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Por outra banda, compróbase que as condicións laborais do profesorado son de
precariedade debido á absoluta desregularización do seu marco profesional.
Contratación por horas, limitación de instalacións e material musical, incerteza legal por
ausencia de normativas propias derivada, entre outras razóns, do feito de seren os
conservatorios municipais os únicos centros de estudo que seguen fóra da rede púlica de
educación da Xunta de Galiza.
A maiores, os concellos están a asumir unha competencia impropia que lles xera
un elevado gasto anual nos seus orzamentos e que mesmo chega a comprometer outr
tipo de servizos.
Esta realidade discriminatoria xa foi contemplada no pasado, chegando mesmo a
se constituír unha mesa de diálogo entre o sector e a Xunta de Galiza co fin de valorar
posíbeis unificacións entre as dúas tipoloxías de conservatorios.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Considera a Xunta de Galiza que a duplicidade na titularidade dos
conservatorios de música é garante dunha oferta ampla, xusta e equitativa?
. Considera a Xunta de Galiza que os concellos galegos poden ofertar os estudos
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musicais en igualdade de condicións que os conservatorios de titularidade autonómica?
. Está disposta a Xunta a dialogar e consensuar un novo modelo común para a
xestión e oferta educativa de todos os conservatorios galegos?
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Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Olalla Rodil Fernández, Daniel Castro García e
Manuel Lourenzo Sobral, deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,

presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 4ª, sobre a ampliación
da permanencia de mozos e mozas con discapacidade nos CEE.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Decreto 229/2011 polo que se regula a atención á diversidade do alumnado
dos centros docentes, no seu artigo 20.4, indica que o límite polo que os mozos e mozas
con discapacidade poden permanecer nos centros de educación especial é de 21 anos.
Este feito provoca, segundo a Plataforma de ANPAS de CEE Galiza,
importantes consecuencias tanto para o alumnado como para as familias, que se senten
impotentes ao ver paralizado definitivamente o proceso formativo dos seus fillos e
fillas, ao tempo que imposibilita a conciliación laboral dos proxenitores, nomeadamente
das nais, que deben atender os fillos e fillas nos domicilios persoais e abandonar, en
moitos casos, a actividade laboral.
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Esta demanda familiar non é exclusiva de Galiza, senón que existen precedentes
semellantes no Estado español con resolución favorábel ás demandas das familias,
como é o caso da Comunidade Autónoma de Castela-León que acordou que o alumnado
con necesidades especiais poida permanecer nos seus centros educativos máis aló dos
21 anos.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. É coñecedora a Xunta de Galiza das demandas da Plataforma de ANPAS CEE
Galiza?
. Como valora o goberno a demanda da Plataforma de autorizar a permanencia
do alumnado con discapacidade nos CEE máis aló dos 21 anos?
. Considera a Xunta que a oferta pública de CEE é suficiente para atender a
demanda social desde un servizo público de calidade?
. Está disposta a Xunta a realizar a modificación regulamentaria precisa que
permita a continuidade do alumnado con discapacidade nos CEE máis aló dos 21 anos?
. En que prazo de tempo se compromete a Xunta a realizar esta modificación que
solicitan as familias?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
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Olalla Rodil Fernández
Daniel Castro García
Manuel Lourenzo Sobral
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e
Daniel Castro García, deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,

presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 4ª, sobre o impulso en
Galiza dun programa de retención e captación de talento forte.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A aposta na xeración de coñecemento como motor de desenvolvemento social,
económico e cultural está fóra de toda dúbida, máis aínda despois da crise sanitaria
provocada pola Covid-19 e as implicacións que esta tivo e está a ter máis aló da saúde.
A I+D+i non é só un ámbito estratéxico para a modernización e diversificación
do tecido produtivo, tamén constitúe un sector produtivo en si propio cuxa achega
reporta unha enorme riqueza ao conxunto da economía e da sociedade. Así o demostran
os datos daqueles países, algúns deles da nosa contorna, que levan anos investindo en
ciencia, investigación e innovación.
Se tomamos como referente o Regional Innovation Scoreboard 2019 (o último
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dispoñíbel) publicado pola Comisión Europea vemos como Galiza se sitúa entre os
territorios cunha innovación moderada baixa (Moderate – Innovator) fronte a Euskadi
ou Catalunya que se sitúan dous chanzos por riba como rexións europeas Moderate + e
aínda máis afastado está o norte portugués que é definido en termos comunitarios como
unha rexión innovadora forte (Strong -).
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Malia o inmenso potencial que posúe Galiza nesta materia, estanse a
desaproveitar recursos e a perder oportunidades ao carecer, entre outras cousas, dun
investimento forte –tanto público como privado-- e dun programa de recursos humanos
completo.
Neste senso, para o Grupo parlamentario do Bloque Nacionalista Galego hai
dúas cuestións urxentes que deben abordarse se queremos apostar, de maneira real e non
só retórica, na I+D+i como motor de desenvolvemento.
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Dunha

banda, incrementar

o

investimento en

I+D+i

até

o

situar,

progresivamente, no 2,5% do PIB. Actualmente e de acordo cos últimos datos oficiais
dos que dispomos (IGE, 2019), o investimento en Galiza en materia de I+D+i apenas se
sitúa no 0,97%, unha cifra pírrica que está por baixo do investido no país hai pouco
máis dunha década (1,04% en 2008).
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Doutra, o deseño dun programa de retención e captación de talento forte dentro
dun plan de recursos humanos que aposte no máis importante que ten calquera sistema
investigador, as persoas. Dentro del debe existir unha carreira investigadora completa e
definida en todas as súas etapas –desde a formativa até a profesional-- garantindo
certeza, estabilidade e capacidade de previsión ao persoal investigador.
Aí, xoga un papel esencial a etapa de consolidación da carreira investigadora
que permita quedar ao persoal formado en Galiza que así o desexe e retornar a aquel
outro que se formou total ou parcialmente no estranxeiro evitando a denominada fuga
de talento.
E é que, a inexistencia na práctica dun programa forte de retención e captación
de talento no noso país está a provocar a expulsión de ducias de persoas investigadoras
cada ano e impide retornar a outras. Isto, ademais da enorme perda de capital humano
que representa, supón unha enorme perda económica para Galiza. Cómpre lembrar o
importante esforzo colectivo que representa a formación do persoal investigador para o
conxunto da sociedade galega, investimento na súa práctica totalidade público que
acaba revertendo na xeración de coñecemento e capital humano noutros lugares de
Europa e do mundo pola falta de oportunidades aquí.
Na nosa contorna máis próxima temos exemplos de programas de retención e
captación de talento exitosos que situaron a territorios como Euskadi ou Catalunya na
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vangarda da investigación e innovación dentro do Estado español e da Unión Europea.
As fundacións ikerbasque e iCrea, coas súas diferenzas, supuxeron un enorme
impulso á política de I+D+i vasca e catalá amosando o enorme retorno que a ciencia e a
investigación teñen para o conxunto da sociedade e, especialmente, para o
desenvolvemento económico, social e cultural de calquera país.
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As cifras así o avalan. O ikerbasque conta cun orzamento anual de 19 millóns de
euros, en 2020 obtiveron 35,3 millóns de euros en fondos captados por 290
investigadoras e investigadores que traballan en 812 proxectos. O retorno directo é de
dous euros por cada euro que invisten.
Estes resultados non son flor dun día senón dun traballo de anos mais sobre todo
dunha aporta estratéxica pola I+D+i.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Valora a Xunta de Galiza impulsar un programa de retención, retorno,
consolidación e captación de talento investigador semellante ao ikerbasque e/ou o
iCrea?
. Cre que a política de I+D+i que desenvolveu o Goberno galego nos últimos dez
anos é a mellor para impulsar a ciencia, a investigación e a innovación como un sector
estratéxico de desenvolvemento económico, social e cultural?
. Que plans ten no inmediato e a futuro a Xunta de Galiza nesta materia?
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Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Mercedes Queixas Zas
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Daniel Castro García e Manuel Lourenzo Sobral,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre a restitución do Castro Cociñadoiro (Arteixo-A
Coruña).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No ano 2004, a Autoridade Portuaria da Coruña convocou o concurso para a
adxudicación das obras de construción das Novas Instalacións Portuarias en Punta
Langosteira.
En xaneiro de 2005 iniciouse a escavación do castro. Coa chegada do verán de
2005, máis concretamente o 7 de xullo, o proceso estaba concluído e o 100% do sitio
arqueolóxico estaba á vista ou liberalizada a zona do castro de Punta de Muros como
consta na páxina web do porto exterior de Arteixo-A Coruña.
O xacemento do castro de Cociñadoiro ou Punta de Muros (Arteixo, A Coruña),
localizado nun punto estratéxico, xusto antes da chegada ao golfo Ártabro desde o sur,
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hoxe en día

atópase destruído como consecuencia da construción do complexo

portuario de Punta Lagosteira.
Trátase dun caso excepcional, tanto pola súa función como pola súa cronoloxía,
ao contar cunha datación que nos permite situalo como un dos castros máis antigos do
noroeste peninsular. A súa fase de construción estímase na transición do século X ao IX
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a.C., aínda que o seu momento de máxima ocupación e actividade non se desenvolvería
até os séculos VIII e VII a.C., permanecendo activo até o seu primeiro abandono no
paso da Primeira á Segunda Idade de Ferro.
A Autoridade Portuaria organizaba visitas guiadas ás obras do Porto Exterior da
Coruña durante varios anos para amosarlle aos cidadáns o proxecto mais nunca as
organizaron durante a escavación do castro. A escavación levouse a cabo con sumo
ocultismo, pois, durante todo o proceso, non se comunicou nada á comunidade local,
nin á científica nin aos medios, sobre o que alí se atopou. Todo se mantivo en silencio,
malia coñecerse perfectamente a relevancia do espazo.
Os responsables da Autoridade Portuaria, canda a Dirección Xeral de Belas
Artes do Ministerio de Cultura, tomaron a decisión de facer desaparecer o xacemento,
de costas aos cidadáns, lexítimos propietarios e financiadores da escavación do sitio
arqueolóxico, tanto da comunidade local de Arteixo como do resto do país.
Uns anos máis tarde, en 2009, e nos límites expropiados polo Porto Exterior a
200 metros do castro de Rañobre, sacaron á luz unha zona de 30 metros lineais que
parecía corresponderse cunhas construcións funerarias de época tardorromana.
A veciñanza, e máis en concreto a asociación de veciños de Rañobre, arrincaron
o compromiso da Autoridade Portuaria de analizar exhaustivamente os restos atopados e
estudar as liñas a seguir para a súa conservación, recuperando os seus achados,
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valorando a súa exposición igual que se faría co Castro Cociñadoiro, promesas
incumpridas até hoxe pola Autoridade Portuaria e por Fomento co pobo de Arteixo e
Galiza.
Moitas son as dúbidas e a falta de coñecemento que hai sobre estas tumbas
tardorromanas atopadas no entorno do Porto Exterior de Arteixo-A Coruña. A
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ocultación por parte da administración do Estado segue a ser a única certeza que
podemos saber.
Estatutariamente, Galiza asume como tarefa principal, a través das súas
institucións democráticas, a defensa da súa identidade, e os poderes públicos galegos
están na obriga de remover os obstáculos que dificulten a participación dos individuos e
dos grupos na vida cultural galega.
Neste marco, o Estatuto de Autonomía de Galiza asumiu, no seu artigo 27.18, a
competencia exclusiva en materia de patrimonio histórico, artístico, arquitectónico e
arqueolóxico de interese do noso país.
Recolle a Lei de patrimonio cultural de Galiza unha serie de disposicións xerais
que definen o patrimonio cultural desde unha perspectiva ligada ao seu uso e disfrute
pola

cidadanía,

concibíndoo

como

un

instrumento

de

cohesión

social

e

desenvolvemento sostible que dá soporte, como elemento integrador, á identidade do
noso pobo.
Establece ademais o ámbito de competencias, como xa vimos, e o réxime de
colaboración

interadministrativa,

fomentando

a

colaboración

de

todas

as

administracións implicadas na protección e promoción do patrimonio cultural de galego.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Ante a falta de determinación da Xunta de Galiza na defensa do patrimonio que
lle é propio e de responsabilidade, teñen coñecemento da localización dos restos e
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achados do Castro Cociñadoiro de Punta Lagosteira e das tumbas tardorromanas en
Arteixo e do estado de conservación na que se atopan?
. Teñen, a día de hoxe, informe do inventario dos materiais aparecidos nas
escavacións?
. Teñen pensado solicitar o traspaso de materiais e achados, tanto do Castro de
Punta Lagosteria como das tumbas tardorromanas aparecidas en Rañobre nos terreos do
Porto Exterior, atendendo ao articulado da nosa lexislación sobre patrimonio?
. A débeda coa sociedade arteixá é clarísima por parte da administración do
Estado a través da Autoridade portuaria, pois en 2012 debería estar construído o Centro
de Interpretación que debera aloxar os materiais aparecidos no xacemento. Pensa a
Xunta de Galiza reivindicar ante o Estado a construción de dito Centro museístico?
Teñen mantido conversas neste sentido?

Santiago de Compostela, 20 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
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CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
REXISTRO-Ypke6sWJn-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 12:08:44

5

102651

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, Noa Presas Bergantiños, Carmen Aira Díaz e
Manuel Lourenzo Sobral, deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,

presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 4ª, sobre a retirada da
candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade pola UNESCO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 10 de decembro de 2019 o Presidente da Xunta presentaba perante os medios
o Plan Ribeira Sacra, co que o Goberno galego anunciaba a candidatura desta área a
Patrimonio da Humanidade pola UNESCO, despois de conseguir o apoio do Consello
do Patrimonio Histórico Español, organismo responsábel de seleccionar as propostas
que o Estado presenta cada ano ante a UNESCO, quen acordara elevar ao organismo
internacional a candidatura galega de cara á súa valoración polo Comité de Patrimonio
Mundial de 2021.
O proxecto prevía, segundo indicaba o Presidente da Xunta, un investimento
total de 34 millóns de euros ata 2023, distribuído en proxectos de actuación no
patrimonio e paisaxe cultural, a ordenación do territorio, a conservación dos valores
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naturais e medio ambiente, o desenvolvemento económico sustentable, a xestión do
turismo, a educación, formación e investigación ou a comunicación e participación.
Un plan definido como unha estratexia común para a conservación e protección
desta zona poñendo en destaque valores como o seu patrimonio románico e
antropolóxico, a paisaxe ou as mostras de enxeñaría vencelladas ao cultivo das vides.
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O goberno galego, de forma sorprendente e apenas a un mes da reunión de
votación, fai pública a decisión consensuada co goberno español de renunciar a
presentar a candidatura da Ribeira Sacra perante a UNESCO.
As razóns do abandono din estar sustentadas, segundo os medios de
comunicación, nas carencias técnicas que especialistas vinculados coa Unesco
detectaron en aspectos concretos da documentación coa que a Xunta respalda esta
candidatura e recollidos no informe de Icomos.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Que razóns concretas levaron a Xunta de Galiza a renunciar á presentación da
Ribeira Sacra como candidata a Patrimonio da Humanidade pola UNESCO en 2021?
. Que avaliación negativa recolle o informe do Icomos? A que aspectos
concretos se refire?
. Mantivo a Xunta reunións con colectivos e asociacións vinculados ao estudo e
divulgación do patrimonio galego para a elaboración do documento informativo da
candidatura?
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.

Recibiron

propostas

e

alegacións

deses

colectivos?

Atendéronas

incorporándoas á documentación elaborada pola Xunta?
. Que calendarización contempla a Xunta para continuar a desenvolver o Plan
Ribeira Sacra, á vista da retirada da candidatura para 2021?
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Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 12:11:24

María del Carmen Aira Díaz na data 20/01/2022 12:11:28

Noa Presas Bergantiños na data 20/01/2022 12:11:37
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Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Daniel Castro García e Manuel Lourenzo Sobral,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Barrio das Flores foi construído na década dos 60 do pasado século para dar
solución ás dificultades de acceso á vivenda. No seu momento foi un destacado
expoñente dun urbanismo moderno e innovador e dunha concepción social e funcional
da planificación urbana e da arquitectura. Participaron no seu deseño arquitectos do
prestixio de Andrés Fernández Albalat ou José Antonio Corrales, dúas veces Premio
Nacional de Arquitectura.
Porén, co paso dos anos a carencia de investimento público e de mantemento
sumiron o Barrio das Flores nun proceso de degradación e abandono. O Barrio das
Flores precisa dun plan de rehabilitación integral que recupere e poña en valor este
barrio emblemático. Porén, en tanto este plan de rehabilitación integral non sexa unha
realidade, son necesarias actuacións que melloren no curto prazo a calidade do espazo
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público e con iso a calidade de vida de veciñas e veciños.
Tal é o caso da reparación e rehabilitación de fachadas, pois nalgúns casos o seu
deficiente estado de conservación provoca múltiples problemas como humidades ou
desprendimentos de cascallos.
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Nesta situación atópase, en particular, a Comunidade de Propietarios da torre da
Rúa Petunias 1C, unha das máis afectadas pola situación descrita, pois leva tres anos
esperando pola concesión de licenza para proceder á reparación da fachada, até agora
denegada pola protección patrimonial da que goza o edificio.
A necesaria protección e posta en valor do patrimonio arquitectónico debe ser
sempre compatíbel co seu adecuado estado de conservación, para o cal son
imprescindíbeis actuacións dirixidas ao seu mantemento e rehabilitación.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. É coñecedora a Dirección xeral de patrimonio cultural da Xunta de Galiza das
demandas da Comunidade de Propietarios da torre da Rúa Petunias 1C, no Barrio das
Flores da Coruña, relativas á necesidade de acometer obras de mantemento e
conservación do edificio?
. Que razóns explican que leven os propietarios tres anos esperando pola
concesión de licenza para proceder á reparación da fachada?
. Como valora a Xunta atender as demandas da veciñanza que reclama poder
resolver o deficiente estado de conservación deste edificio que provoca múltiples
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problemas como humidades ou desprendimentos de cascallos, respectando a protección
patrimonial da que goza o edificio?
. Que solucións achega a Xunta aos propietarios? En que prazo?
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Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 12:22:19

Daniel Castro García na data 20/01/2022 12:22:23
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Olalla Rodil Fernández e Manuel Lourenzo Sobral,
deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre a necesidade de ampliación da oferta formativa en
interpretación de lingua de signos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Na actualidade, estímase que existen en Galiza uns 800 intérpretes titulados
mediante a formación regulada na Titulación de Técnico Superior de Interpretación da
Lingua de Signos e Guía-intérprete de Persoas Xordocegas que se impartiu no CIFP
Ánxel Casal da Coruña entre os cursos 2000-01 e 2015-16.
Nesta altura, en Galiza non dispomos de oferta formativa desa cualificación
oficial profesional, pois o Ciclo Superior de Mediación Comunicativa non alcanza os
obxectivos nin o grao de formación que si atendía a mencionada e xa extinta titulación.
Este baleiro formativo existente desde o ano 2016 explica que na actualidade
non haxa unha oferta suficiente de intérpretes en disposición de traballar e de atender as
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demandas dos servizos de interpretación.
Ao non se acrecentaren novas promocións, non se pode garantir a
dispoñibilidade de profesionais para traballar nos distintos sectores nos que se precisan,
é dicir, os servizos públicos (ensino, sanidade, ámbito xurídico, administrativo…), o
ámbito asociativo e os servizos privados puntuais.
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Esta situación, constatada desde a delegación galega da Federación Española de
Intérpretes de Lengua de Signos y Guías-Intérpretes, aínda se ve agudizada pola
imposibilidade de accederen os profesionais da interpretación a estudos de grao no
sistema universitario galego para avanzar na súa especialización.
Poder optar á formación universitaria de intérpretes de lingua de signos abriría a
posibilidade de que os actuais profesionais, estean ou non en activo, poidan optar a unha
titulación superior para poder obter mellores condicións de traballo.
Nesta altura esta formación só é accesíbel fóra de Galiza, o que dificulta, cando
non imposibilita, as facilidades para o seu acceso, tanto para persoas traballadoras con
vontade de ampliaren a súa formación como para novas estudantes.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. É coñecedora a Xunta da insuficiente oferta de profesionais da interpretación
en lingua de signos para atender as necesidades reais da poboación xorda?
. Concorda o goberno coa necesidade de ampliar a oferta formativa en
interpretación de lingua de signos na oferta pública da formación profesional?
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. Concorda coa necesidade de ofrecer desde o sistema universitario galego esta
formación de grao para ampliar a súa formación e especialización?
. Que medidas se adoptaron por parte do goberno galego para dar cumprimento
ao acordo unánime desta cámara de ofertar servizos de intérpretes na sanidade pública
galega de forma continuada?
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. Está cuberta esa atención tan imprescindíbel á que teñen dereito as persoas
xordas?
. Que procedemento empregaron para dar resposta a este servizo?
. Que medidas se compromete a activar a Xunta de Galiza para atender as
necesidades formativas de profesionais intérpretes de lingua de signos, actualmente
insuficientes?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 12:48:03

Olalla Rodil Fernández na data 20/01/2022 12:48:09

Mercedes Queixas Zas na data 20/01/2022 12:48:18
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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, en demanda dun Estudo de Impacto ambiental conxunto
dos seis parques eólicos que se prevén construír no Monte do Gato que garanta a
conservación e posta en valor da Necrópole Megalítica do Monte do Gato.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No Monte do Gato, nos concellos de Oza-Cesuras, Aranga e Coirós, está
prevista a construción de 6 parques eólicos - P.E. Felga, P. E. Gato, P. E. Penas Boas, P.
E. Feás, P. E. Seselle e P. E. Fontella – cun total de 40 aeroxeneradores. O Monte do
Gato está incluído dentro das áreas de desenvolvemento eólico do Pico Felga e do
Monte do Gato recollidas no Plan sectorial eólico de Galiza.
Catro destes proxectos de Parque Eólico pasaron recentemente a exposición
pública dos seus estudos de impacto ambiental (EIA), concretamente o P. E. Felga que
promove Greenalia, e os Parques Seselle, Feás e Fontella que promove Galenergy.
Desde o BNG presentamos alegacións a estes proxectos nos que botamos en falta un
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estudo de conxunto do impacto destes 40 aeroxeneradores nunha área de menos de 5
quilómetros. Os impactos ambientais estúdanse por separado, e nos casos dos tres
parques de Galenergy nin sequera se recollen os outros 3 parques de Greenalia que se
prevé construír na zona.

1

102661

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 fragmentación dun Parque Eólico é unha práctica fraudulenta cando se
presenta un Estudo de Impacto Ambiental individual de cada un dos proxectos
fragmentados, evitando unha avaliación global de todo o proxecto e das garantías
esixibles, como recolle a Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Sala do
Contencioso, Sede A Coruña, Sección 3, data 09/11/2020, Nº de Recurso 7134/2019, Nº
de Resolución: 254/2020.
Ademais no Monte do Gato atópase unha gran necrópole megalítica formada por
17 mámoas catalogadas e dous petróglifos. Se ben, esta necrópole, que foi sinalizada no
seu día, se atopa nunha situación de evidente abandono por parte das administracións
que teñen a competencia sobre patrimonio e que teñen a obriga legal da súa
conservación e posta en valor, nomeadamente da propia Xunta de Galiza, que ten a
competencia exclusiva sobre o Patrimonio en Galiza, trátase dun importante ben
patrimonial que é necesario conservar e poñer en valor.
Segundo puidemos ver nos medios de comunicación nas pasadas semanas na
zona onde se prevé a instalación dun dos aeroxeneradores do Parque Felga, existen dúas
mámoas non catalogadas e sempre segundo información dos medios, despois da
denuncia dunha veciña da zona, isto vai obrigar a repetir o estudo arqueolóxico para
este parque en concreto.
Ademais, 9 dos aeroxeneradores do Parque Eólico Fontella atópanse dentro da
zona núcleo da Reserva da Biosfera das Mariñas e Terras do Mandeo e afecta ademais,
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segundo o propio Estudo de Impacto Ambiental, a un hábitat de interese comunitario.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
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- Ten a Xunta de Galiza coñecemento da Sentenza do Tribunal Superior de
Xustiza de Galiza que impide a división en diferentes proxectos dun mesmo Parque
Eólico para evitar as garantías ambientais?
- Pensa obrigar a realización dun estudo conxunto do impacto deses 40
aeroxeneradores e polo tanto un novo estudo do impacto ambiental dos mesmos?
- Ten a Xunta coñecemento da situación en que se atopa a Necrópole Megalítica
do Monte do Gato, con 17 mámoas catalogadas e petróglifos que se verán afectados
directamente por estes Parques?
- Que medidas pensa tomar para garantir a correcta catalogación dos bens
patrimoniais da zona, despois de demostrarse que hai elementos aínda sen recoller nos
catálogos de bens patrimoniais? Que medidas pensa tomar para garantir a súa
conservación e posta en valor?
- É coñecedora a Xunta de Galiza de que 9 dos aeroxeneradores do Parque
Eólico Fontella se atopan dentro da zona núcleo da Reserva da Biosfera das Mariñas e
Terras do Mandeo?
- Que medidas vai adoptar para priorizar a boa saúde ambiental desta zona
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considerada hábitat de interese comunitario

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Sandra Vázquez Dominguez, Teresa Egerique Mosquera, Ovidio Rodeiro Tato,
Elena Súarez Sarmiento, Carlos Gómez Salgado, José Luis Ferro Iglesias, Moisés
Rodríguez Pérez e María Felisa Rodríguez Carrera 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 en Comisión 4ª Educación e Cultura.
A Constitución Española, no seu artigo 3, recoñece a pluralidade lingüística de España,
establece a oficialidade do castelán en todo o Estado e das demais linguas nas
respectivas comunidades autónomas de acordo cos seus estatutos.
Así mesmo, ordena a protección e o respecto, dun modo especial, do patrimonio
cultural que constitúen as distintas modalidades lingüísticas
Os lazos culturais e lingüísticos entre a comunidade veciña de Castela e León e Galicia
son evidentes dende tempos pasados.
A Junta de Castilla y León colabora dende hai anos coa Xunta de Galicia para fomentar
o uso da lingua galega nos territorio limítrofes da Comunidade. Así, os centros
educativos do Bierzo e Sanabria ofrecen a posibilidade de estudar a nosa lingua, o
galego.
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte pregunta oral
en comisión:
Que valoración realiza o Goberno galego sobre o Protocolo de Colaboración entre a
Xunta de Galicia e a Junta de Castilla y León para a promoción da lingua galega no
Bierzo e Sanabria?
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Santiago de Compostela, 20 de xaneiro do 2022.

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

@gppgalicia

@GrupoPopularGal

102665

Asinado dixitalmente por:
Sandra Vázquez Domínguez na data 20/01/2022 14:08:11
Teresa Egerique Mosquera na data 20/01/2022 14:08:31
Ovidio Rodeiro Tato na data 20/01/2022 14:08:57
María Elena Suárez Sarmiento na data 20/01/2022 14:09:07
Gómez Salgado, Carlos na data 20/01/2022 14:09:21
Rodríguez Pérez, Moisés na data 20/01/2022 14:09:32
María Felisa Rodríguez Carrera na data 20/01/2022 14:09:45

CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
REXISTRO-o9ADJ30PM-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

José Luis Ferro Iglesias na data 20/01/2022 14:09:59

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

@gppgalicia

@GrupoPopularGal

102666

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
Rosana Pérez Fernández e Manuel Lourenzo Sobral, deputada e deputado do
Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto
no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 4ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Os conservatorios de música non dependentes da Xunta de Galiza, máis de 20
neste momento en todo o país, desenvolven un labor formativo fundamental que a
propia Consellaría de Educación non é quen de atender nos centros da súa titularidade e,
non entanto, supoñen unha carga económica importante para os concellos dos que
dependen que, en moitos casos, vense con moitas dificultades para atendelos.
Esta problemática xa foi trasladada en numerosas ocasións ao goberno galego
por parte dos propios concellos afectados, mais tamén pola FEGAMP que considera
clave garantir a continuidade e hai anos xa que solicitou abrir unha mesa de negociación
para garantir a viabilidade económica que asegure o futuro dos conservatorios.
Neste sentido, tamén foron numerosas as iniciativas deste Grupo Parlamentar
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que se rexistraron no Parlamento de Galiza e, das que chegaron a debate, só obtivemos a
negativa sistemática do Grupo que sostén ao goberno de Galiza.
Nesta ocasión referímonos ao que hoxe é o conservatorio de música profesional
‘Enrique Paisal’ de Ribeira, que comezou a súa actividade hai máis de corenta anos
como escola municipal e que veu materializada a súa creación como conservatorio de
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grao medio, como filial do superior de música de Santiago, no ano 1992 e ata 1995 no
que se asina un convenio propio entre o concello e a Consellaría de Educación.
Finalmente, no ano 2004, créase o conservatorio de música profesional de Ribeira para
impartir os graos elemental e medio ou profesional.
Ao longo de todos estes anos por el levan pasado miles de alumnos e alumnas e
na actualidade é a referencia en estudos musicais profesionais e no labor profesional do
seu profesorado de toda a comarca do Barbanza e, polo tanto, a súa existencia é
incuestionábel.
Non entanto, os recursos materiais e humanos que o sosteñen son
manifestamente mellorábeis, a comezar polas evidentes e graves deficiencias do propio
edificio que o alberga, e perfectamente coñecidos dende hai anos polo concello de
Ribeira.
Un cadro de persoal, docente e non docente, de 18 persoas e un número de
arredor de 150 alumnos e alumnas anuais conviven nun edificio que dista moito de estar
preparado para desenvolver unha actividade cunhas características moi específicas e
para o coidado e mantemento dos instrumentos que non son precisamente accesíbeis
dende o punto de vista económico.
Aulas con escasa ou inexistente insonorización, enormes e extensas humidades
que chegan aos tres andares do edificio e provocan a aparición de numerosos fungos,
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baixas temperaturas que se rexistran no inverno e moi altas coa chegada do bo tempo.
En definitiva, incomodidade, deterioro e insalubridade á que están expostas case 170
persoas durante todo o ano.
Mais as lamentábeis condicións nas que se atopa o local onde se localiza o
conservatorio non son as únicas que afectan ao seu funcionamento. A realidade
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discriminatoria que viven estes centros de estudo por seren os únicos que seguen fóra da
rede pública de educación da Xunta esténdese tamén neste caso á oferta formativa e ás
condicións laborais do seu profesorado.
Ata hai tres anos víñanse impartindo en Ribeira clases de iniciación á música
para alumnado menor de seis anos, vitais para a propia subsistencia do conservatorio e
moi útiles e beneficiosas para a formación dun importante número de nenos e nenas. É
unha actividade que xa non existe, que segue a ser demandada por numerosos pais e
nais de toda a comarca e que se podería poñer en funcionamento nun breve prazo de
tempo se se levara a cabo a contratación do/a especialista correspondente.
As condicións laborais do profesorado son de precariedade. A maioría está
contratado por 20 horas, horario que precisaría ampliarse para poder diminuír as ratios
nas materias colectivas e para ampliar o currículo formativo que neste momento se
oferta. Os últimos cursos véñennos comezando cunha planificación horaria moi superior
ás 20 horas que teñen contratadas, situación que non se regulariza ata entrado xa o
segundo trimestre e que non se lle retribúe nin cotiza ao persoal afectado.
É evidente que todas estas cuestións inciden dun xeito negativo nunhas
ensinanzas que hoxe en día son unha necesidade educativa máis e que están moi
valoradas polo alumnado, polas súas familias e pola sociedade en xeral. É, polo tanto,
imprescindíbel que o goberno galego se implique na solución dos problemas existentes
e xa que non os asume, colabore en manter e mellorar uns servizos que sufragan
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practicamente na súa totalidade os concellos e que en moitos casos poden correr o risco
de desaparecer.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. É coñecedora a Xunta de Galiza da situación na que se atopa o conservatorio de
música profesional de Ribeira? Se é así, que valoración fai da mesma?
. Considera que ese conservatorio municipal, que atende a toda a comarca da
Barbanza, está dotado cos suficientes recursos económicos e humanos para desenvolver
un labor nas condicións que precisa a actividade formativa musical de calidade?
. Ten a Xunta de Galiza algunha demanda do concello de Ribeira relativa á
mellora do edificio do conservatorio e da dotación do seu persoal e ampliación de
actividades? Se é así, que previsións ten de atendela?
. Vai colaborar economicamente o goberno galego para adecuar o edificio que
alberga o conservatorio? De ser así, en que medida e en que prazo temporal?
. Ten previsto chegar a acordos co concello para mellorar a oferta formativa do
conservatorio, nomeadamente a referida ás clases de iniciación á música para alumnado
menor de seis anos? Contempla facelo para retomar esa actividade no vindeiro curso?
. Entra dentro das previsións da Xunta de Galiza contribuír economicamente a
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corrixir e evitar a precariedade laboral do profesorado do conservatorio de Ribeira?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

Asdo.: Rosana Pérez Fernández
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Manuel Lourenzo Sobral
Deputada e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Rosana Pérez Fernández na data 20/01/2022 13:07:10
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 13:07:19
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, María González Albert e Mercedes Queixas Zas,
Iago Tabarés Pérez- Piñeiro e Manuel Lourenzo Sobral, deputadas e deputados do
Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto
no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 4ª, relativa á corrección da deturpación do topónimo de Ourense na
sinalización viaria galega, singularmente na estrada Ou-536 (Ourense-Trives).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Un dos aspectos onde a represión lingüística, especialmente a impulsada na
ditadura franquista, se fixo máis visíbel e simbólica é o da deturpación da toponimia.
Sobre o papel, desde a aprobación do Estatuto de Autonomía, Galiza
desenvolveu instrumentos diversos para recuperar e restaurar ámbitos de uso para a
lingua. Máis aínda, colectivos sociais e culturais desenvolveron unha importante labor
neste ámbito. Así mesmo, as recomendacións internacionais a prol da diversidade
lingüística e da protección das linguas minorizadas e minoritarias contempla a
necesidade de salvagarda dos nomes propios e de lugares, mesmo as propias Nacións
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Unidas teñen ditado recomendacións ao respecto.
No marco desta evolución, a propia Lei 3/1983, do 15 de xuño, de
Normalización Lingüística fixa o marco para o uso oficial do galego en diversos
ámbitos e senta os vieiros legais para a recuperación e fixación da toponimia galega. No
seu artigo 10 estabelece que "os topónimos de Galiza terán como única forma oficial a
galega" e que "corresponde á Xunta de Galiza a determinación dos nomes oficiais dos
1
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municipios, dos territorios, dos núcleos de poboación, das vías de comunicación
interurbanas e dos topónimos de Galiza.”
A pesares da normativa existente, distintas entidades públicas e privadas seguen
a vulnerala sistematicamente. Aínda que se deron pasos adiante, grazas ao labor de
entidades como A Mesa pola Normalización lingüística e doutros colectivos sociais e
culturais así como de organismos e entidades vinculados ao estudo e divulgación da
lingua galega.
Porén, malia este esforzo, continúa sendo norma que os topónimos sexan
deturpados. Froito do desatendemento das administracións e da vontade recentralizadora
do Estado, continúan presentes moitas mostras de deturpación dos nomes e numerosos
incumprimentos da lexislación vixente.
De forma especialmente preocupante, chama a atención que o topónimo
Ourense sexa mal empregado pola propia administración, sendo habitual no ámbito
ferroviario. Máis aínda, a propia Xunta de Galiza está a deixar moito que desexar canto
ao cumprimento da norma, tanto na súa defensa diante do Estado e das entidades
privadas como nos ámbitos que lle son competencia propia.
Un destes exemplos negativos é o caso da estrada OU-536 entre Trives e
Ourense. Durante anos, este grupo Parlamentar alertou do uso deturpado do topónimo
Ourense na estrada de titularidade galega OU-536, que une Ourense e Trives. Desde a
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Xunta de Galiza, para a que non é unha prioridade, a actitude foi de falta de dilixencia.
Finalmente, cando se acometeu a reforma da Avenida de Otero Pedrayo ao seu paso
pola cidade, corrixiuse o sinal deturpado á altura do barrio das Lagoas. Porén, nesta
estrada continúan mostras vivas deste desleixo, como é o caso do sinal que existe no
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alto do Couso, que por outra banda está obsoleto e non encaixa co paradigma de sinais
que se emprega na actualidade.
Por estes motivos, e tendo en conta a importancia de que a Xunta de Galiza se
comprometa co respecto á toponimia do noso país, é necesario que acometa a corrección
desta situación con carácter inmediato.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Vai corrixir o goberno galego os topónimos deturpados das vías que son da súa
responsabilidade e singularmente da OU-536?
. Vai corrixir a Xunta de Galiza o caso referido? En que prazo?
. Coñece máis? Que actuacións leva a cabo para fiscalizar o cumprimento?
Recibiu reclamacións ao respecto por parte dalgún municipio? En que datas e con que
resultado? E doutros colectivos sociais? Cales e en que data?
. Que ten feito a Xunta para que o Estado cumpra a legalidade cos topónimos
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galegos?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
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María González Albert
Mercedes Queixas Zas
Iago Tabarés Pérez- Piñeiro
Manuel Lourenzo Sobral
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 13:08:42

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 20/01/2022 13:08:46

Mercedes Queixas Zas na data 20/01/2022 13:08:55

María González Albert na data 20/01/2022 13:09:03
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Noa Presas Bergantiños na data 20/01/2022 13:09:10
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Á Mesa do Parlamento
Manuel Lourenzo Sobral, Mercedes Queixas Zas e Daniel Castro García,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre o bacharelato de artes no Concello de Redondela.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hai escasas semanas o BNG trouxo a esta comisión unha iniciativa para dotar o
concello de Redondela dun bacharelato de artes. Unha proposta á que o Partido Popular
se opuxo alegando que non existía nin demanda nin unha vontade unánime dos grupos
da corporación municipal e da comunidade educativa de Redondela a este respecto.
No último pleno celebrado no concello de Redondela debateuse unha iniciativa
para dotar este concello do bacharelato artístico. Neste pleno empregáronse os mesmos
argumentos presentados por este grupo nesta comisión parlamentar de educación, e a
diferenza do que aconteceu aquí acadouse un acordo unánime de todos os grupos.
Alén de nese pleno evidenciárense as contradicións e falsidades esgrimidas polo
Partido Popular nesta comisión, demostrouse tamén que dotar o concello de Redondela
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dun bacharelato artístico non só é unha demanda xusta da comunidade educativa senón
unha petición que está avalada por toda os axentes educativos senón que está respaldada
por todos os grupos políticos do Concello de Redondela.
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Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral na Comisión
4ª :
Vai o Goberno galego ofertar os estudos do bacharelato artístico en Redondela
antes do curso 22/23?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 13:13:38
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Mercedes Queixas Zas na data 20/01/2022 13:13:46

Daniel Castro García na data 20/01/2022 13:13:55
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Á Mesa do Parlamento
Alexandra Fernández Gómez, Carme González Iglesias e Manuel Lourenzo
Sobral, deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG),

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

Pregunta para resposta oral na Comisión 4ª, sobre o peche dunha unidade educativa
no CEIP Frián Teis de Vigo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O CEIP Plurilingüe Frián Teis, na cidade de Vigo, é un dos poucos centros
públicos da súa contorna, que fica rodeado de colexios privados e concertados. Durante
anos, o esforzo conxunto da comunidade educativa deste colexio logrou impulsalo
como un referente educativo, merecendo diferentes premios e recoñecementos.
A Xefatura Territorial de Educación comunicou, a finais do pasado mes de
xuño, a decisión de fechar unha das dúas liñas do 4º curso de Educación Infantil neste
centro de cara ao vindeiro curso escolar 2021-2022, alegando unha pretensa diminución
no número de crianzas matriculadas.
No entanto, tal e como puxo en coñecemento da Consellaría de Educación a
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ANPA do centro, a matriculación non se adoita completar en xuño sendo habitual que
se incremente a mesma en setembro. Así se demostra polo feito de que nos últimos 8
anos

en setembro se teña incrementado nunha media de 22 novas alumnas/os a

matriculación no colexio.
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A fins de xuño, para 4º de Educación Infantil había xa confirmadas 20
matrículas, á que hai que engadir outra formalizada fóra de prazo, así como un número
importante de familias que amosaron o seu interese polo centro pero que fican á
expectativa da evolución pandémica, así como da organización da posta en marcha de
servizos complementares, como a Aula Madruga (xa confirmada pola propia ANPA), o
que fai prever que se engadan novas matrículas.
A supresión dunha das liñas en 4º de Educación Infantil supón un recorte
inxustificado que terá un grave impacto no devir do propio colexio nos vindeiros anos,
na medida en que de se manter suporía a redución paulatina dunha liña nos restantes
niveis educativos nos vindeiros cursos, o que resulta especialmente prexudicial para as
familias das crianzas que cursan a educación infantil na Escola da Rúa Aragón e que
fican adscritas, por zona, ao CEIP Frián Teis para a realización da educación Primaria.
Ademais, esta supresión suporá unha redución de profesorado coincidindo,
precisamente, co curso no que a educación infantil do centro se integra dentro do seu
proxecto plurilingüe, comprometendo na práctica esa incorporación.
Un puntual, e inda por se acreditar, descenso na matriculación non pode ser
utilizado, máis unha vez, pola Consellaría de Educación como coartada para recortar
prazas e profesorado nun centro público. Moi ao contrario, mesmo de se confirmar,
suporía unha oportunidade para reducir as ratios profesorado/alumnado alargando a
calidade do ensino e xerando unas mellores condicións para a práctica docente e a
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aprendizaxe.
A comunidade educativa do CEIP Frián Teis, após realizar intensas xestións coa
Consellaría para procurar evitar este recorte, sen obteren resposta ás mesmas, vén de
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iniciar un proceso de mobilizacións para rexeitar este recorte inxustificado que constitúe
máis un ataque contra o ensino público en Galiza.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Que motiva á Consellaría de Educación a suprimir unha das liñas de 4º de
Educación Infantil do CEIP Frián Teis de Vigo, cando a matriculación inda non está
fechada?
. É consciente a Consellaría do grave prexuízo que ocasionará á comunidade
educativa esa supresión, ao comprometer a continuidade doutras liñas en niveis
educativos superiores nos vindeiros cursos?
. Que resposta deu a Consellaría ás alegacións trasladadas por parte da ANPA do
CEIP Frián Teis Vigo para manter a segunda liña de 4º de Educación Infantil?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Alexandra Fernández Gómez
Carme González Iglesias
Manuel Lourenzo Sobral
Deputadas e deputado do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Alexandra Fernández Gómez na data 20/01/2022 13:14:54

María do Carme González Iglesias na data 20/01/2022 13:15:04

CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
REXISTRO-C3oPMVwWQ-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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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 ao funcionamento do “Fondo solidario de libros
de texto e axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar” para o
alumnado de ensino obrigatorio.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde a supresión da gratuidade dos libros de texto que se instaurara en Galiza no
curso 2005-06, a Xunta de Galiza optou por outorgar unhas bolsas para a adquisición dos
libros e do material escolar no ensino obrigatorio.
Estas bolsas teñen en conta o criterio da renda familiar, mais non outras cuestións
de suma importancia como o nivel educativo que van cursar os nenos e nenas que
pertencen á unidade familiar que solicita a bolsa.
Por este motivo, en moitos casos, o custo dos libros pode ser moi inferior á
cantidade que se recolle no cheque ao que a familia ten dereito. Neste caso, a unidade
familiar “perde” esa diferenza de diñeiro, que non se pode gastar en material escolar ou
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libros de lectura.
Un outro sistema, que tivese en conta o nivel educativo que vai cursar a rapazada,
que permitise mercar outro tipo de útiles de papelaría ou libros de literatura, sería moito
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máis proveitoso. Asemade, cumpriría permitir que ese diñeiro puidese ser gastado en
calquera momento ao longo do curso académico.

Por todo o exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral na Comisión
4ª:
Está disposto o goberno a realizar as mudanzas necesarias para mellorar o sistema
do Fondo solidario de libros de texto e axudas para a adquisición de libros de texto e
material escolar?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Mercedes Queixas Zas na data 20/01/2022 13:20:43

Daniel Castro García na data 20/01/2022 13:20:47
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Á Mesa do Parlamento
Manuel Lourenzo Sobral, Daniel Castro García e Mercedes Queixas Zas,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto nm Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O vindeiro 9 de agosto iniciamos un curso marcado un ano máis pola pandemia.
Un curso que a propia Conferencia Sectorial de Educación cualifica como “de
transición”.
Se ben a situación non é a mesma que hai un ano, hai dous factores que son
innegábeis. Por unha banda, que non sabemos cal vai ser a evolución da pandemia e
pola outra que precisamos máis ca nunca do reforzo no ensino público para minimizar
estes efectos e axudar ao alumnado que máis o precise.
Mais a pesar desta realidade que está a ser sinalada por toda a comunidade
educativa, a actitude da Consellaría de Educación segue a ser a mesma: recortes,
mentiras e propaganda.
Ao tempo que outras comunidades están anunciando que van manter (e mesmo
CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
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reforzar) o número de profesores para este curso (Baleares, Cantabria, Cataluña,
Euskadi, Navarra, A Rioxa) no caso de Galiza, o PP anuncia unha avalancha de recortes
no profesorado de todos os niveis educativos.
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Anuncios no recorte do profesorado que no caso de secundaria, sabemos que a
inspección e as xefaturas territoriais xa comunicaron aos centros a perda dun total de
435 profesores a respecto do curso 20/21. Pero mesmo se a referencia fose a do curso
19/20 hai un recorte de 189 profesores menos.
Do mesmo xeito, no DOG do venres 6 de agosto faise efectivo un recorte
definitivo de 109 unidades de educación infantil e primaria. (máis de 150 mestras e
mestres)
Mais por se isto non fose dabondo, o mesmo día que Román Rodríguez
agradecía o esforzo do profesorado executaba o agradecemento anunciando un recorte
de case a metade dos profesores de reforzo. Fronte aos 2300 profesores de reforzo
contratados o curso pasado este ano haberá só 1.250 no anunciado como Plan recupera:
800 corresponderían programa ARCO e 450 do programa PROA.
A pasado 4 de agosto publicouse o Real Decreto 684/2021 que se anuncia un
reparto ás Comunidades Autónomas de 13.486 M€. Galiza recibirá 828 M€ deste
reparto. A pesar de que no propio real decreto se establece como finalidade para estes
fondos “a prestación de servizos públicos fundamentais prestados á cidadanía, tales
como a educación, la sanidade e los servizos sociais” no caso galego, a Xunta de Galiza
continúa anunciando nas súas declaracións públicas recortes de profesorado.
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Por todo o exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral na
Comisión 4ª:
Vai o goberno galego ampliar en mil o número de docentes no ensino público,
de maneira que se poida garantir a atención de todo alumnado que o precise, mantendo

2

102686

OFICINA PARLAMENTAR

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

cando menos o mesmo número de profesores que no curso 20/21 nos centros e
ampliando os cadros docentes co obxectivo de reducir as rateos máximos, tendo como
referencia 20 alumnos en educación infantil e primaria e 25 en secundaria?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 20/01/2022 13:28:21

Daniel Castro García na data 20/01/2022 13:28:25
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 13:29:01
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre as accións políticas que debe levar a cabo o goberno
galego a respecto das conclusións do Foro Patrimonio e Sociedade coordinado polo
Consello da Cultura Galega.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Consello da Cultura Galega presentou recentemente a Guía práctica para a
análise dun sector clave na gobernanza do futuro, un traballo que a Sección de
Patrimonio e Bens Culturais do Consello da Cultura Galega iniciou en 2018 co obxectivo
de trazar as liñas xerais que servisen de base para o desenvolvemento desde o Foro
Patrimonio e Sociedade.
A metodoloxía de traballo baseouse, ao longo de tres anos, na intervención e
participación coral, sucedéndose múltiples xuntanzas no seo da propia sección, en
primeiro termo, para logo contrastar con participantes externos constituídos en tres mesas
de traballo (Patrimonio, políticas públicas e normativa legal / Xestión patrimonial:
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conservación, protección, promoción e difusión do PC / Patrimonio, educación,
formación e cidadanía), así como a celebración dunhas xornadas de peche do foro onde se
debatese sobre as ideas principais recollidas nas mesas.
En todo o demorado proceso até chegar ao momento actual de presentación das
conclusións, así como da propia guía, cómpre pór en valor a ampla e diversa
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representación dos e das participantes vinculadas con diferentes sectores vinculados coa
xestión, formación, administración, investigación e divulgación do patrimonio e os bens
culturais en Galiza.
Recollemos agora o traballo reflexivo desenvolvido no foro a respecto da
situación do patrimonio no noso país e o papel da sociedade nesta realidade na Guía
práctica para a análise dun sector clave na gobernanza do futuro, un documento aberto
como base para abordar os retos da xestión, protección, conservación e posta en valor do
patrimonio cultural, material e inmaterial, galego.
Unha análise profunda da xestión patrimonial en Galiza que merece todo o apoio
do grupo parlamentario do BNG e cuxas conclusións asumimos como necesaria folla de
ruta política ad futurum para unha mellora da xestión patrimonial no noso país.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión 4ª:
- É coñecedor o goberno da Xunta da Guía práctica para a análise dun sector
clave na gobernanza do futuro presentada pola Sección de Patrimonio e Bens Culturais
do Consello da Cultura Galega? Que valoración fai do mesmo?
- Mantén o goberno contacto directo coa Sección de Patrimonio e Bens Culturais
do Consello da Cultura Galega para valorar este traballo desenvolvido ao longo dos tres
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últimos anos?
- Comparte o goberno as ideas forza transversais do Foro Patrimonio e Sociedade
como imprescindíbeis para mellorar a xestión patrimonial en Galiza?
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- Está disposta a Xunta a asumir as conclusións do Foro Patrimonio e Sociedade
para unha mellor xestión e gobernanza do patrimonio cultural galego, material e
inmaterial?
- Cal é a folla de ruta, metodoloxía, calendarización e orzamento comprometido
para desenvolver as conclusións deste foro?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 20/01/2022 13:34:33
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Daniel Castro García na data 20/01/2022 13:34:36

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 13:34:48
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Á Mesa do Parlamento
Paulo Ríos Santomé 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 4ª, relativa á redución de liñas e profesionais no E.E.I. Nosa Señora do Carme
no Concello de Marín.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A calidade do ensino público é un bo medidor da boa saúde dunha sociedade,
tanto a nivel económico como dos dereitos democráticos e sociais. Nos últimos anos
vemos como este indicador goza dunha saúde totalmente cuestionábel, con recortes
acumulados e unha clara estratexia, por parte do goberno da Xunta de Galiza, de
incentivar o ensino privado pola vía do desmantelamento e empobrecemento do ensino
público galego.
Coa chegada da COVID-19 foi preciso facer un alto no camiño desta folla de ruta
e destinar máis recursos ao ensino público, dun xeito totalmente insuficiente e obrigado
por unha cuestión de saúde pública. Un ano despois asistimos a un novo ataque cara a
calidade do ensino público galego, con redución de persoas e de aulas en todo o país e en
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todos os niveis.
No caso concreto do E.E.I Nosa Señora do Carme, no Concello de Marín,
asistimos a un caso paradigmático do que está a acontecer co noso ensino público. Onde
no curso 2020-2021 existían 3 liñas e 5 profesionais especialistas a tempo completo, que
garantían unha boa atención ao alumnado de infantil, á vez que se atendían necesidades
específicas que deben ser atendidas, como é o caso das nenos e nenos que precisan de
1
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profesionais de audición e linguaxe ou de outro alumnado con necesidades especiais que
precisan unha atención máis individualizada e especializada.
Estabamos, pois, ante un centro de ensino infantil que tiña cuberto os mínimos
esixibles para un ensino público de calidade. Un centro que podería reter o seu alumnado
e mesmo incrementalo debido á confianza que transmitía a situación do centro naquela
altura.
Un curso despois, no actual 2021-2022, o centro atópase cunha aula menos e con
3 profesionais especialistas menos a tempo completo, deixando unha liña de 3-4 anos con
19 nenos e nenas, na que se inclúen 3 con necesidades especiais, e un liña de 5-6 anos
con 11 nenos e nenas. Actualmente só existen 2 profesionais especialistas a tempo
completo, e as 3 restantes que tiñan o curso pasado, foron substituídas cunha profesional
en Pedagoxía Terapéutica a 10 horas á semana e outra profesional nun réxime de traballo
de 2 horas á semana neste centro.
Fóra do evidente recorte e empeoramento da calidade deste servizo público,
estamos ante unha situación que pode traer consecuencias negativas, xa que existe a
posibilidade de que o alumando fique sen atención por mor dalgunha problemática
concreta que algunha das dúas únicas profesionais a tempo completo, poidan sufrir ou
teñan que xestionar.
Existen moitos xeitos de desmantelar os servizos públicos, neste caso o ensino
infantil, que non sexan o peche directo dos centros. O empobrecemento dos recursos e a
CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
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baixada de calidade dos centros fai que cada vez menos alumnado fique matriculado
nestes centros, debido á perda de confianza dos pais e das nais ante unha situación de
vulnerabilidade. Este é un claro exemplo de favoritismo do ensino privado vía
empeoramento do ensino público.
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Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª:
1. É consciente a Xunta de Galiza, do estado de vulnerabilidade no que se atopa o
alumnado do E.E.I Nosa Señora do Carme, após os recortes executados neste centro?
2. Considérase positivo a redución de liñas e profesionais que derivan nun
empeoramento da calidade do ensino público?
3. Que accións tomará a Xunta de Galiza para garantir a calidade do ensino
público no E.E.I Nosa Señora do Carme e a seguridade do alumando?
4. En que prazos van ser executadas estas melloras?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

Asdo.: Paulo Ríos Santomé
Manuel Lourenzo Sobral
Deputados do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 13:37:28

Paulo Ríos Santomé na data 20/01/2022 13:37:32
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre as medidas de conservación e mantemento a
adoptar no edificio modernista “A Terraza” de Sada (A Coruña), declarado Ben de
Interese Cultural.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O edificio “A Terraza” de Sada está considerado unha das obras máis destacadas
do modernismo galego.
É unha construción de madeira do ano 1912, realizada orixinariamente na cidade
da Coruña para ser utilizada como quiosco de bebidas nos céntricos xardíns de Méndez
Núñez.
Constitúe unha peza moi representativa da “Art Nouveau” que se compón de dous
andares, posteriormente substituída por edificios de formigón coñecidos hoxe co nome de
Kiosco Alfonso. Polas súas características arquitectónicas e o seu alto valor histórico e
patrimonial este edificio tan senlleiro foi declarado BIC por Decreto 16/2020 do 30 de
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xaneiro (DOG 124/02/2020).
Entre 1919 e 1920 este edificio, adquirido por un sadense, foi trasladado á praia
urbana de Sada, onde aínda se mantén na actualidade, ubicándose nuns terreos de
dominio público marítimo terrestre cedidos en concesión administrativa por Real Orde de
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20 de xullo de 1922 para ser destinado á “venta de refrescos y licores en la Playa de
Sada”.
O edificio “A Terraza” sitúase hoxe en pleno paseo marítimo logo de que nos anos
80 se realizase un importante recheo que o alonxou da liña de praia. Como consecuencia
dese recheo realizouse un novo deslinde, de modo que o actual trazado da costa quedado
rexistrado na Orden Ministerial de deslinde de 7 de febreiro de 2017.
O 25 de maio de 2017 os herdeiros do concesionario orixinario solicitaron
prórroga da concesión administrativa que foi denegada o 11 de febreiro de 2021 pola
Dirección General de la Costa y el Mar. Na resolución arguméntase que existe un prazo
máximo de duración das concesións, incluídas as prórrogas, que non pode superarse, de
75 anos, polo que a concesión do edificio d´A Terraza xa tería superado o prazo máximo
permitido que impide unha nova prórroga.
Con todo, desde a Dirección General proponse que, dado o alto valor das
instalacións declaradas como Ben de Interese Cultural, se manteñan as instalacións.
Unha vez revertida a concesión, tanto a construción como os terreos sobre os que
se asenta, son propiedade do Estado, polo que entraría dentro das súas obrigas a
restauración e mantemento do BIC en condicións adecuadas á súa catalogación .
Asemade, o Estado debería valorar a posibilidade de negociar co Concello de
Sada a súa posterior cesión, así como un convenio que asegure usos públicos compatíbeis
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coa súa conservación, usos que están definidos no Plan Xeral de Ordenación Municipal e
que o cualifican como equipamento público sociocultural dentro do Sistema Xeral de
Equipamentos (SXEsc.06-09).
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Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral en
Comisión 4ª:
- Ten coñecemento a Xunta de Galiza da resolución ditada pola Dirección General
de la Costa y el Mar do 11 de febreiro de 2021?
- Como valora a Xunta o actual estado de conservación do edificio modernista
coñecido como A Terraza?
- Considera o goberno que está a cumprir coas obrigas que estabelece a Lei
5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galiza, en relación co deber de
conservación deste inmoble declarado BIC?
- Mantén o goberno galego contacto co Ministerio para garantir o adecuado
mantemento deste edificio coñecido como A Terraza, declarado BIC pola Xunta,
conforme a Lei de patrimonio cultural de Galiza?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 13:39:55

Daniel Castro García na data 20/01/2022 13:40:08
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Mercedes Queixas Zas na data 20/01/2022 13:40:21
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Á Mesa do Parlamento
Manuel Lourenzo Sobral, Mercedes Queixas Zas e Daniel Castro García,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre os recortes nos ciclos medios de FP en centros
rurais.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nas últimas datas varios centros de ensino do rural están a denunciar que non
poden matricular alumnado en setembro en varios ciclos medios de Formación
profesional.
Estamos ante un cambio de criterio da Consellaría de educación a respecto do
ano pasado. Este cambio de criterio parte de que o goberno galego cualificou este ano
algúns destes ciclos como de “baixa demanda” . Baseándose nesta clasificación, a
consellaría decidiu pechar a matrícula destes ciclos medios en xullo e, se ben permitiulle
ao alumnado realizar o proceso de admisión, impediu despois aos centros executar esas
matrículas en setembro, unha vez que este alumnado titulara.
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Máis a realidade que se constata ano tras ano é que precisamente estes ciclos
medios cóbrense maioritariamente con alumnado que titula en setembro. As
consecuencias para este alumnado, que adoita ser menor de idade, con este novo
bandazo da consellaría son importantes tanto para a súa socialización como para a
economía destas familias.
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Este alumnado, sobre todo do rural, non ten máis remedio que irse dos seus
centros de referencia, en ocasións a moita distancia das súas residencias, co que iso
implica tanto para a dinámica social e educativa dunha alumna/o desa idade como no
referido aos custes económicos motivados por este cambio de criterio da Consellaría.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Vai o Goberno galego garantir a matrícula en setembro naqueles ciclos medios
de formación profesional que a administración cualificou como de baixa demanda?
. Vai garantir o Goberno galego que aquel alumnado titulado en setembro poida
cursar os seus estudos de ciclos medios naqueles ciclos cualificados pola consellaría
como de baixa demanda?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

Asdo.: Manuel Lourenzo Sobral
Mercedes Queixas Zas
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Daniel Castro García
Deputados e deputada do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Manuel Lourenzo Sobral, Mercedes Queixas Zas e Daniel Castro García,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre o cambio de criterio da Consellaría de Educación
a respecto da oferta de materias no ensino rural.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Son varios os centros, nomeadamente do rural, que están a denunciar nas
últimas semanas, un cambio de criterio da Xunta que impide que se impartan materias
en secundaria cando o número de alumnos/as é inferior á cinco.
Até o de agora, o criterio da consellaría de educación era que para impartir estas
materias debía haber cando menos 5 alumnos no caso de centros urbanos ou rurais. Así
mesmo, cando estas materias tivesen o carácter de troncais dentro do bloque de
específicas esta limitación establecíase en 5 alumnxs no medio rural e de 10 alumnxs no
ámbito urbano.
Porén, sendo este o criterio, a consellaría tiña como criterio que en habendo
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profesorado con dispoñibilidade horaria para impartir estas materias, estas puidesen
darse nestes centros.
O que aconteceu este foi que a Consellaría de educación cambiou este criterio.
Por iso, dende a inspección educativa levan semanas comunicando a estes centros que
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non se van permitir excepcións ao criterio xeral, e que polo tanto estes centros non
poderán ofertar estas materias.
Con esta decisión da Consellaría de educación, tomada a última hora e sen
ningún tipo de aviso, o alumnado do rural (o máis afectado, mais non o único) fica
nunha evidente discriminación que implica que non poidan matricularse en materias e
mesmo itinerarios que determinan o acceso a carreiras que queren cursar
Centros de vilas como San Sadurniño, Melide, Becerreá, Cangas, A Estrada;
mais tamén centros urbanos das principais cidades do país, están padecer esta situación.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Vai a Consellaría de Educación autorizar que o alumnado matriculado en
centros rurais poida cursar as materias troncais con independencia do número de
alumnxs matriculados e do profesorado do centro?
. Vai o Goberno galego garantir que o alumnado poida cursar materias
específicas con menos de cinco alumnos e alumnas cando se trate de centros con
profesorado suficiente?
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. Vai a Consellaría de Educación autorizar que o alumnado matriculado en
centros rurais poida cursar as materias troncais con independencia do número de
alumnxs matriculados e do profesorado do centro así como garantir que o alumnado de
todos os centros poida cursar materias específicas con menos de cinco alumnxs cando se
trate de centros con profesorado suficiente??
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Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
REXISTRO-BwDqVM1oQ-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Daniel Castro García na data 20/01/2022 13:45:16

3

102703

OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Daniel Castro García e Manuel Lourenzo Sobral,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Cada etapa educativa vén determinada polo correspondente Deseño Curricular
Base que regula a ordenación de cada etapa educativa conforme o marco legal vixente,
trazando a evolución progresiva da consecución dos obxectivos, contidos e criterios de
avaliación propios de cada curso e etapa educativa.
Partindo do principio de progresión educativa, acompañando a maduración do
alumnado, así como da avaliación continua, o DCG determina o proceso de ensinoaprendizaxe das diferentes etapas educativas.
Especial relevancia ten a educación infantil como primeiro espazo de
aprendizaxe orientado a lograr un desenvolvemento integral e harmónico da persoa nos
distintos planos (físico, motor, emocional, afectivo, social e cognitivo) e atendendo ao
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carácter globalizador da etapa.
Unha das áreas de coñecemento básica é a da linguaxe. Importante en si propia
como base de coñecemento lingüístico, mais tamén como medio de acceso a calquera
coñecemento dos que integran o currículo.

1

102704

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

No noso espazo educativo, as aprendizaxes lingüísticas teñen que alcanzar as
dúas linguas oficiais de Galiza, galego e castelán, o que require duun proxecto
lingüístico adaptado á realidade sociolingüística de cada centro concreto.
O dominio dunha lingua precisa de exposición visual e sonora que facilite a
adquisición da competencia lingüística como unha competencia pasiva, mais, ao tempo,
tamén favoreza o uso social, o intercambio comunicativo dentro e fóra da escola.
Comunicación e representación da realidade próxima como ámbitos de
actuación nucleares do acceso á educación en equidade.
O alumnado ten que adquirir, no final da súa escolarización obrigatoria, de
forma oral e escrita, unha boa competencia en galego e castelán, o que require que
desde a educación infantil ambas as dúas estean presentes de forma activa no currículo.
No entanto, son frecuentes as reclamacións sociais sobre as dificultades de
acceso a materiais didácticos en galego en diferentes materias do currículo do ensino
primario, secundario e de formación profesional, mais tamén no que di respecto do
currículo tan específico da educación infantil onde é prescritivo “desenvolver
habilidades comunicativas en diferentes linguaxes e formas de expresión”.
Nesta etapa infantil, a respecto da área de “Linguaxes: comunicación e
representación”, recóllese como finalidade: “comunicarse oralmente nas dúas linguas
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oficiais valorándoas como ferramentas de relación cos demais”.
Obxectivo que require de exposición e acceso a materiais didácticos nas dúas
linguas oficiais.
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Un estudo publicado pola Mesa pola Normalización Lingüística en 2017
evidenciaba que o 76% dos centros escolares empregaban de maneira maioritaria ou
exclusiva o castelán na etapa de 3 a 6 anos.
Case o 40% dos centros que responderon a enquisa da asociación recoñeceron
que usaban exclusivamente o castelán; outro 33% afirmaba usar de maneira maioritaria
o castelán e un 19,4% dicía que o uso entre galego e castelán era do 50%. Só o 8,5%
utilizaba máis o galego que o castelán nesta etapa educativa.
O Consello de Europa ratificou esta realidade. No seu informe do 5º ciclo de
avaliación da Carta Europea das Linguas Rexionais e Minorizadas, publicado en 2021,
demóstrase o incumprimento a respecto do galego dalgúns dos compromisos adquiridos
tanto pola Xunta como polo Goberno estatal para garantir a súa presenza e uso no
ensino.
Incide, ademais, o informe na “escasa presenza do galego na Educación Infantil”
e na “privación de recursos didácticos” na lingua propia. Unha realidade que non vai
permitir recuperar os elevados índices de descoñecemento da lingua propia e oficial das
novas xeracións de galegos e galegas que acaba de determinar o estudo da Real
Academia Galega e a USC.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. É coñecedora a Xunta da escaseza de oferta de materiais didácticos e libros de
texto en galego en diferentes materias de primaria e secundaria e nomeadamente para o
currículo de educación infantil?
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. Como valora esta eiva de cara a conseguir o alumnado os obxectivos
curriculares de adquisición de competencia lingüística?
. Que medidas vai pór en andamento o goberno galego para dotar os centros
educativos dunha oferta de libros de texto e materiais didácticos en galego ampla,
diversa e de calidade?

Santiago de Compostela, 20 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 20/01/2022 13:52:41
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Á Mesa do Parlamento
Manuel Lourenzo Sobral, Carme González Iglesias e Alexandra Fernández
Gómez, deputado e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral na Comisión 4ª, sobre a situación do CEE Saladino
Cortizo tralo anuncio da Consellaría de recortar a praza de traballadora social.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A comunidade educativa do CEE Saladino Cortizo de Vigo afronta o presente
curso cunha gran preocupación despois de que a dirección do centro comunicase que a
praza de traballadora social deste centro ía ser amortizada despois da xubilación.
Mais se este novo recorte coloca toda comunidade educativa deste CEE nunha
situación difícil, a resposta e o proceder da Xunta de Galiza é se cadra máis grave
aínda; xa que esta comunicación produciuse de xeito telefónico e chegando a afirmar na
mesma que o traballo desta profesional era puramente administrativo e que polo tanto
debía facerse polo servizos sociais do concello.
Esta actitude irresponsábel por parte da Consellaría de Educación contrasta co
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posicionamento do centro e das familias que insisten na necesidade de contar con esta
traballadora social para acadar unha formación de calidade e integral, que sexa quen de
abarcar servizos básicos, de saúde, educativos, de ocio ou de formación
complementaria.
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Mais alén destas cuestións, o alumnado escolarizado neste centro procede de
dezaseis concellos, moitos dos cales nin sequera contan con traballadores sociais. E por
se isto non fose dabondo o propio perfil do alumnado e das familias (cun 35 % de
usuarios de servizos sociais) amosan a evidente necesidade de contar con esta figura e
de que esta praza non sexa amortizada.

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª:
1.

Vai a Xunta de Galiza cubrir a praza de traballadora social do CEE

Saladino Cortizo que a propia administración comunicou que ía amortizar?
2.

Considera o Goberno Galego que o proxecto educativo do CEE Saladino

Cortizo pode levarse adiante sen traballadora social?
3.

Pensa a Consellaría de Educación que comunicar ao centro que esta

profesional realizaba un labor meramente administrativo é propio dun goberno serio?
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Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Manuel Lourenzo Sobral, Daniel Castro García e Mercedes Queixas
Zas, deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a
seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 4ª, sobre a precarización da
función docente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Os recortes da Consellaría de Educación nos últimos tempos están a ter un
importante impacto no curso académico que iniciamos. Un impacto que se
evidencia no incremento da ratios nas aulas, na perda de profesorado en máis da
metade dos centros do país ou na diminución da oferta de materias (sobre todo
nos centros do rural).
Mais outras das consecuencias que estamos a ver dende hai tempo no
ensino público e a precarización das condicións laborais e salariais do
profesorado.
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Unha precarización que se leva facendo efectiva coa perda de dereitos
laborais, baixadas salariais ou incrementos no horario lectivo; máis que nos
últimos anos tamén se está a executar pola vía da contratación do profesorado
interino ou substituto a media xornada.
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A negativa da administración a dotar os centros co profesorado necesario
(isto é, profesorado a tempo completo dos cadros de persoal) motiva que moitas
das prazas que oferta a Consellaría de Educación sexan prazas correspondentes
aos diferentes programas.
Esta modalidade de contratación incrementada exponencialmente nos
últimos tempos, é a priori de aceptación voluntaria, mais a falta de profesorado (e
polo tanto o risco a que as listaxes non garantan prazas a tempo completo) obriga
a moitos docentes a ter que escoller estas prazas como mal menor.
Segundo datos trasladados polo sindicato CIG-Ensino, das 638 prazas
ofertadas nos diferentes corpos de secundaria, 93 son a media xornada; o que
supón unha porcentaxe do 14,6% de contratación precaria.
Unha modalidade que impón discriminacións salariais e laborais, tanto
entre profesores que traballan nun mesmo centro, coma entre os diferentes
centros; xa que case a metade dos centros do país ficaron este ano sen
profesorado de reforzo.

Por todo exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
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Comisión 4ª:
1. Vai o goberno galego rematar coa precariedade no ensino público e
ampliar en 1.000 profesores os cadros de persoal docente a tempo completo para
atender as necesidades do alumnado e da comunidade educativa?
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2. Vai a Consellaría de Educación mudar a súa política de precarización
do ensino público e rematar coas contratacións que supoñen discriminacións
laborais entre profesores?
3. Vai o goberno galego reforzar os centros de ensino co persoal necesario
e acabar coas discriminación que supón que case a metade dos centros do país
non conten con profesorado de reforzo?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Manuel Lourenzo Sobral, Mercedes Queixas Zas e Daniel Castro García,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre os problemas de transporte no IES de Soutomaior.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O IES de Soutomaior ten carencias importantes dende o mesmo momento da súa
inauguración. Estamos a falar dun concello, no que a pesar da demanda existente non
tivo instituto ata hai 3 anos e no que a Xunta tratou ata a o último minuto de facer un
proxecto de IES con só ensinanzas da ESO.
Foi a resposta da veciñanza a que obrigou á Consellaría a mudar aquel proxecto
inicial e dotar de bacharelatos o IES de Soutomaior. Mais o problema continuou porque
a mudanza consistiu unicamente en construír un IES de 16 unidades no mesmo espazo
pensado para un IES de 12.
En consecuencia, os problemas xurdiron xa no primeiro ano da inauguración do
IES: falta de aulas, espazos diminutos, falta de instalacións básicas... A isto hai que
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engadir a falta de previsión (cuestión advertida dende o ano 2015 polo BNG) de que
este IES acollese tamén alumnado doutras localidades, como así foi finalmente.
Con estas circunstancias, o IES de Soutomaior ficou pequeno dende o mesmo
momento da súa inauguración mais por se isto non fose dabondo, aos problemas de
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espazos, hai que engadir (tal cal aconteceu en cursos anteriores) os problemas de
transporte.
O que está a acontecer a día de hoxe é que ante o incremento de matrícula, o IES
de Soutomaior solicitou a ampliación de prazas de transporte nas liñas de Arcade; xa
que non podía atender esta demanda pero esta petición foi rexeitada pola Consellaría de
Educación.
Cómpre sinalar que a normativa establece no seu artigo primeiro, referido ao
ámbito de aplicación: Será usuario lexítimo do transporte escolar gratuíto o alumnado
cuxo domicilio se encontre fóra do núcleo urbano no que radique o centro escolar, en
calquera caso, a unha distancia deste superior a 2 km, calculada utilizando o itinerario
máis directo, sen desvíos e rodeos innecesarios.
É evidente que o IES de Soutomaior atopase fóra do núcleo urbano, tal e como
establece o Plan Xeral de Ordenación Municipal, e polo tanto, a interpretación que fai a
Xunta de Galiza, é a máis prexudicial para toda a veciñanza e prioriza o criterio
economicista sobre os dereitos do alumnado.
Como consecuencia desta negativa da Xunta, varios alumnos da ESO (algúns de
tan só 12 anos, usuarios das paradas de Pierres e O Calvario) non teñen servizo de
transporte e vense na obriga de camiñar case dous quilómetros e saír do núcleo urbano
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con noite e en días de choiva para ir a clase.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral na Comisión
4ª :
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Vai a Xunta de Galiza considerar usuarios lexítimos do transporte escolar
gratuíto os usuarios das paradas de Pierres e o Calvario por o IES Soutomaior se atopar
fóra do núcleo urbano?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 20/01/2022 16:30:19

Daniel Castro García na data 20/01/2022 16:30:23
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 16:30:33
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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 necesidade de estimular o consumo cultural
desde a Xunta de Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A crise provocada pola COVID-19 afectou de forma evidente ao consumo cultural
da poboación galega e os efectos pódense percibir en boa parte nos produtos culturais, tal
e como vén de concluír un informe do Consello da Cultura Galega.
A realidade que nos deixa a pandemia é que en Galiza os hábitos de lectura de
libros son os únicos que melloraron lixeiramente pola situación de crise. Pola contra, son
maioría os produtos que acusaron un descenso, ás veces moi significativo, sendo as artes
escénicas e os concertos de pago os máis prexudicados.
No primeiro caso, se antes da pandemia o 52,6% da poboación galega non asistía
nunca ao teatro, ao ballet ou á ópera, agora esa porcentaxe sitúase no 83,8%. O 29,2%
non acode por desconfianza na seguridade e un 27% por cambios na vida persoal. En
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total, pódese calcular que se perderon 732.000 espectadores de artes escénicas. Mais,
entre os que, a pesar de todo, puideron ir a algunha representación, o gasto medio anual
pasou de 89,6 € a 66,9 € e o descenso afectoulles en maior medida ás mulleres e aos
maiores de 45 anos. A situación é similar nos concertos de pago. Se antes era un 43,5%
da poboación galega a que non ía a este tipo de espectáculos, agora esta cifra sobe ata o
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80,7% e, entre os que foron, a maioría asistiu un par de veces en todo o ano. Extrapolado
ao conxunto da poboación galega, supón unha perda de 863.000 espectadores. O 39,3%
non vai pola falta de confianza na seguridade e o 28% por razóns persoais. Neste caso
tamén lles afecta, en maior medida, ás mulleres e obsérvase unha maior probabilidade de
deixar de acudir a este tipo de manifestacións culturais canto maior é a idade dos
suxeitos.
A perda de espectadores de cine tamén se sitúa arredor do millón de persoas. Se
antes eran case sete de cada dez persoas as que ían ao cine, dende que comezou a crise
sanitaria ese número descendeu ata o 23,7% e as que asisten fano con menos frecuencia.
De feito, o gasto neste tipo de espectáculos contraeuse un 94,3%. Neste caso tamén son
as persoas de máis idade as que reduciron a súa presenza e o motivo principal para non
acudir está relacionado coa falta de seguridade.
A baixada no consumo increméntase coa idade das persoas. As razóns son
principalmente económicas e cambios na situación persoal.
O 37,7% das persoas considera que o seu gasto cultural diminuíu bastante. Isto é
máis evidente entre as persoas máis novas e as que mostran un maior interese pola cultura
en xeral. A estimación que fai quen di que o seu consumo cultural se reduciu moito ou
bastante sitúase nunha contracción media do 69,9%.
En contraste con este panorama, as expectativas pódense cualificar como
positivas, de modo que tres de cada catro persoas en Galicia cren que volverán gastar en
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produtos culturais tanto ou máis que antes.
A poboación galega ten un interese pola cultura relativamente alto. Nunha escala
de 1 a 10, a cultura en xeral suscita un interese de 7,9 e a cultura galega un pouco menos,
7,87. As mulleres teñen máis interese que os homes, sobre todo pola cultura galega. A
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cultura tamén suscita máis interese entre as persoas de mediana idade, de arredor de 40
anos, entre as persoas cun nivel educativo máis elevado e entre as que viven en contornos
urbanos.
É por iso que, ademais do impulso do gasto público, dentro das medidas de
estímulo do gasto privado, cómpre activar desde a Xunta de Galiza medidas que xa está a
desenvolver noutros sectores económicos en forma de bonos de consumo orientados á
cultura.

Por todo o exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral na Comisión
4ª:
Que medidas ten previsto impulsar a Xunta de Galiza para reactivar a difusión e o
consumo da cultura galega?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Daniel Castro García
Manuel Lourenzo Sobral
CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
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Deputada e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 16:32:37

Daniel Castro García na data 20/01/2022 16:32:41
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Mercedes Queixas Zas na data 20/01/2022 16:32:50
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Daniel Castro García e Manuel Lourenzo Sobral,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre a necesidade de impulsar un programa de estímulo
nos sectores culturais galegos que afronte as consecuencias negativas derivadas da
pandemia por COVID-19.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Segundo un informe publicado pola UNESCO, a crise provocada pola COVID19 produciu danos importantes no sector cultural e creativo con carácter global. En
Europa, no ano 2020, o sector da cultura foi o segundo máis afectado, despois do
transporte aéreo, e sufriu máis perdas que o turismo e a automoción.
Diferentes estudos analizaron ao longo de 2020 e 2021 como a crise sanitaria
afectou de forma xeneralizada os sectores culturais en Galiza.
Estas diagnoses expóñennos a un escenario caracterizado por un tecido
produtivo vulnerábel, unha contracción no consumo cultural e unha situación moi
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incerta para as profesionais da cultura.
As análises actuais, para alén de diagnosticar a realidade presente como un
continuum dun tempo precedente marcado pola precariedade, aínda máis agudizado
pola pandemia, achegan propostas de acción inmediata e temporal, mais sobre todo
catalizadoras de cambios sistémicos a medio e longo prazo.
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Así, neste sentido, a UNESCO propón:
- Apoio directo a artistas e profesionais da cultura.
- Apoio aos distintos sectores das diferentes industrias culturais.
- Fortalecemento da competitividade das industrias culturais e creativas.
Asemade, a OCDE traza tamén unha serie de recomendacións que cómpre
atender, a curto, medio e longo prazo, pois todos os estudos estatísticos e económicos
apuntan cara a un forte impacto negativo en todas as actividades relacionadas coa
creación cultural.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral na Comisión
4ª :
Que medidas ten previsto activar o goberno galego para estimular os sectores
culturais galegos e afrontar as consecuencias negativas derivadas da pandemia por
COVID-19?
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Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 16:35:27

Daniel Castro García na data 20/01/2022 16:35:31
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Daniel Castro García e Manuel Lourenzo Sobral,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre o desenvolvemento do Proxecto HUB Audiovisual
da Industria Cultural por parte da AGADIC.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En novembro de 2020 a Comisión 3ª de Economía, Facenda e Orzamentos
acolleu as comparecencias do Conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, así
como tamén do director da AGADIC.
En ambas as dúas intervencións os comparecentes

fixeron mención dunha

importante achega económica de 9,6 millóns de euros que esta consellaría destinaría aos
obxectivos e funcións da AGADIC, procedentes dos fondos FEDER REACT da Unión
Europea.
A falta de toda concreción naquela altura, o director da AGADIC apenas
mencionara unha liña de traballo novidosa, definida como Proxecto HUB, asentada no
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obxectivo de “incrementar as capacidades das empresas galegas, a competitividade das
empresas galegas, situar Galiza como un referente das industrias creativas”, e que se
desenvolvería da man do sector, sempre desde o consenso con este.
O pasado 10 de setembro de 2021 o DOG publicaba a convocatoria, en réxime
de concorrencia non competitiva, de axudas para o fomento e a promoción de rodaxes
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audiovisuais que favorezan a recuperación económica do sector ao abeiro do programa
Hub da Industria Creativa Galega, a primeira das convocatorias do seu fondo para a
atracción de rodaxes, dotada con 2 millóns de euros.
O mesmo día en que o Conselleiro de Cultura, Educación e Universidade lles
presentaba ás principais asociacións e empresas audiovisuais galegas as liñas mestras do
Hub Audiovisual da Industria Cultural.
Para alén desta primeira convocatoria, o Conselleiro de Cultura anunciou,
segundo nota de prensa do seu gabinete, “a posta en marcha da Galicia Film Comission,
as subvencións para o desenvolvemento de grupos de proxectos, o polo de talento do
sector audiovisual, o plan creativo e empresarial para videoxogos e un fondo transversal
para o conxunto da industria cultural son outras das principais iniciativas que serán
desenvolvidas proximamente ao abeiro do Hub”.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Consensuou o goberno da Xunta con todas as partes protagonistas do sector
audiovisual galego as convocatorias anunciadas vertebradas ao redor do HUB
Audiovisual da Industria Cultural?
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. Como foi o proceso de diálogo aberto e consenso que anunciaran en sede
parlamentaria os responsábeis da Consellería de Cultura?
. Considera o goberno que a xa publicada convocatoria de axudas para o
fomento e a promoción de rodaxes audiovisuais responde ás características do tecido da
maioría das produtoras galegas?
2
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. Entende a Xunta que esta liña de axudas de concorrencia non competitiva é
unha opción accesíbel á maioría das empresas galegas?
. Centrarse en falar de Galiza como plató para empresas foráneas, que espazo de
traballo preserva para as empresas galegas que transmiten historias propias, na lingua
propia e que están a ter grande recoñecemento? Que medidas extraordinarias e
adicionais se van poñer en marcha para este tipo de proxectos?
. Cumpre esta convocatoria co fomento da diversidade que marca Europa para a
execución dos fondos REACT?
. Permite esta convocatoria a viabilidade sustentábel do proxecto audiovisual
galego no tempo?
. Publicamente falan de que esta liña de fomento de rodaxes se pon en
funcionamento para competir cos incentivos fiscais doutras CCAA. Como esperan
mantela cando rematen os fondos REACT?
. Como se vai desenvolver, con que orzamento e modelo de xestión a anunciada
Galicia Film Comission?
. Que medidas adicionais se van tomar para alén desta primeira convocatoria cos
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9,6 millóns de euros anunciados?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 16:38:35

Daniel Castro García na data 20/01/2022 16:38:39
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Mercedes Queixas Zas na data 20/01/2022 16:38:49
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Á Mesa do Parlamento
Manuel Lourenzo Sobral, Daniel Castro García e Mercedes Queixas Zas, ,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre os problemas do transporte escolar en Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado 25 de Xuño, a Consellaría de Educación publicaba a Instrución
conxunta 1/2021, da secretaría xeral técnica da Consellaría de Cultura, Educación e
Universidade e da Dirección Xeral de Mobilidade da Consellaría de Infraestruturas e
Mobilidade do 25, de xuño sobre a xestión do Servizo de Transporte de Escolares no
Curso Escolar 2021-2022.
Esta orde, que regula a organización e funcionamento do transporte escolar,
mantén na súa redacción aspectos que ano tras ano, veñen ocasionando problemas ao
alumnado do noso país e aos centros de ensino á hora de acceder ao servizo de
transporte.
A citada orde contempla no seu artigo o seguinte: Esta Instrución será de
aplicación directa durante o curso 2021-2022 ás rutas de transporte especial de
escolares que cursen ensinanzas obrigatorias e de oferta obrigatoria en centros
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docentes públicos(...) Igualmente, aplicarase en todo o que resulte de aplicación (...)
ao transporte de escolares que se presta mediante servizos integrados nos que existe
reserva de praza a favor de escolares.
Esta redacción, a todas luces ambigua e confusa, ocasiona interpretacións
diverxentes e crea agravios tanto entre usuarios coma entre centros de ensino.
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Outro dos problemas que se vén dando coa publicación desta orde ten que ver
con que estas instrucións xestionan de maneira igual situacións sociais e académicas que
son desiguais. Así por exemplo, establece no relativo as distancias dos usuarios
lexítimos dos centros de ensino “unha distancia deste superior a 2 km, calculada
utilizando o itinerario máis directo, sen desvíos e rodeos innecesarios”
Resulta evidente que non é o mesmo percorrer a pé un espazo de 2 km por unha
cidade ou por un lugar urbanizado, que por unha vía rural; co que isto implica para un
alumno/a de 12 anos que ten que facer este traxecto de noite ou en días de choiva.
Esta redacción está a ocasionar moitos problemas en centros rurais mais tamén
noutros que simplemente se atopan fóra do núcleo urbano, sen que estas instrucións que
din literalmente: Será usuario con dereito a transporte escolar gratuíto o alumnado
cuxo domicilio se encontre fóra do núcleo urbano no que radique o centro escolar,
resolva estas situacións; pola interpretación que fai a Xunta de Galiza da mesma.
Do mesmo xeito, nos últimos meses son moitas as denuncias de varios centros
de ensino e familias pola obriga da Xunta de estar en posesión da Tarxeta Nova
(expedida unicamente por ABANCA) para poder facer uso do transporte escolar,
mesmo no caso alumnos e alumnas, de ensino obrigatorio.
Son estes tan só algúns dos exemplos dos problemas que a orde de xuño sobre a
xestión do Servizo de Transporte de Escolares no Curso Escolar 2021-2022 está a
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provocar na comunidade educativa.

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª:
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1.

Vai o goberno galego iniciar un proceso de diálogo cos axentes da

comunidade educativa para avaliar a situación do transporte escolar en Galiza e buscar
solucións aos problemas que se suceden curso tras curso?
2.

Vai a Xunta de Galiza empregar criterios como as características dos

traxectos, o ensino no rural ou a realidade específica dos centros á hora de establecer
usuarios lexítimos de transporte escolar?
3.

Valora o goberno galego ampliar o carácter de usuarios lexítimos de

transporte escolar a todo o alumnado do ensino non universitario?
4.

Ten previsto o goberno galego iniciar un proceso de devolución das

competencias en materia de transporte escolar á Consellaría de Educación?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 16:46:30
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Daniel Castro García e Manuel Lourenzo Sobral,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A "Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos" da Coruña, coñecida
popularmente como “Circo de Artesáns”, é unha entidade cultural e social, tamén
benéfica, e sen fins lucrativos, que foi fundada en 1847 e que no vindeiro 2022 cumprirá
o seu 175 aniversario.
O Circo de Artesáns é unha entidade que naceu cunha vontade cultural,
instrutiva e benfeitora decidida, e coa inspiración dos principios emancipatorios da
Ilustración.
A historia desta verdadeira “casa do pobo coruñés” converteuna nunha
institución emblemática e fundamental da Coruña, mais tamén con moita influencia no
resto da Galiza. Por iso mesmo algúns, seguindo a Uxío Carré Aldao, a denominaron

CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
REXISTRO-83WTecC7z-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

como o “Ateneo da Galiza”.
Permanecen na memoria do Circo de Artesáns as palestras dalgunhas das figuras
máis relevantes da cultura galega e española: Manuel Murguía, Emilia Pardo Bazán,
Concepción Arenal, Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno, Santiago Casares Quiroga,
Castelao, Durán Loriga, Otero Pedrayo, Vicente Risco, Lugrís Freire, Manuel Portela
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Valladares, Basilio Álvarez, Ramón Suárez Picallo, Armando Cotarelo, Valentín PazAndrade, Ramón Pérez Costales, o “Médico Rodríguez”, Ramón Cabanillas, Antón
Vilar Ponte, Alexandre Bóveda, Benito Vicetto, Tettamancy, Ángel del Castillo, Eladio
Rodríguez González, Gonzalo Abente, Wenceslao Fernández Flórez, María Barbeito,
Roberto Novoa Santos, Rafael González Villar, Sofía Casanova, Pi i Margall, etc.
Tamén participaron nela intelectuais internacionais da talla do francés Georges
Duhamel e da chilena Gabriela Mistral.
Pola súa iniciativa criáronse institucións benéficas, como a “Cociña Económica”
ou as “Escolas Populares Gratuítas”. Nel desenvolvéronse importantes actividades
benéficas que lle valeu recibir a Medalla de Ouro da Cruz Vermella Española.
Alén de todo iso, a popular Sociedade do Circo de Artesáns nos seus 174 anos
existencia organizou numerosas e relevantes exposicións de pintura, representacións
teatrais, proxeccións cinematográficas, debates, concertos, recitais de poesía, xogos
florais, cursos, viaxes, banquetes, bailes sociais e festas populares. O Circo destacou
polos seus grandes xogadores de xadrez e de billar e polos torneos que organizaba.
O Circo ten que ver cos comezos do feminismo. Pioneiras e precursoras do
feminismo como Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán, María Vinyals (“A Marquesa
Vermella”), Amparo López-Jean, María Barbeito, Celia Brañas, Filomena Dato, Sofía

CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
REXISTRO-83WTecC7z-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Casanova, Carmen de Burgos e María de Maeztu interviron no seu Salón de Actos.
Tamén Portugal e a súa cultura non foron alleos á actividade do Circo, porque
por aquí estivo Bernardino Machado, o ex-presidente da República Portuguesa e no seu
exilio, e falou o filósofo Leonardo Coimbra e recitou o grande poeta Eugénio de Castro.
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No Circo formouse a primeira orquestra sinfónica da Galiza. Nel desenvolveron
actividades musicais destacados músicos e compositores como Canuto Berea, Pablo
Sarasate, Pascual Veiga, Xosé Baldomir, Castro Chané e un longo etcétera.
No seo desta vedraia Sociedade deu os primeiros pasos o teatro independente e
profesional galego nos anos setenta do século pasado co grupo Teatro-Circo de Artesáns
de Manuel Lourenzo e mais naceu na Galiza a primeira Universidade Popular, para
formar á xente humilde e traballadora da cidade.
Aquí naceu a Academia Galega, a Asociación da Prensa da Coruña -a máis
antiga das galegas-, as Irmandades da Fala e a Agrupación Cultural “O Facho”.
Varios monumentos da Coruña e comarca existen grazas aos recursos
económicos dos socios do Circo, por exemplo, o de Concepción Arenal, o de Eduardo
Pondal, o de Daniel Carballo e o dos “Mártires” na vila de Carral.
O Circo de Artesáns conta cunhas fermosas instalacións de 2.300 m2, en
propiedade, situadas no centro da cidade da Coruña, onde destaca unha única, grande e
valioso tesouro: a Biblioteca.
A Biblioteca conta cuns 15.000 volumes, moitos deles do século XIX e
anteriores, para alén de moita documentación histórica de interese. Biblioteca e
documentación están en estado de abandono e deteriorándose, precisando da
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intervención dalgunha institución para o seu ordenamento, catalogación informática e
posta en valor.
Segundo os Estatutos da Sociedade os seus fondos non poden saír da súa sede e
deben ser propiedade da Sociedade. Mais o Circo está aberto a que persoas que non son
socias accedan á súa consulta e ás instalacións da Biblioteca.
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Historiadores imprescindíbeis, como o recentemente falecido Xosé Ramón
Barreiro Fernández, refírense nos seus libros ao Circo como unha entidade esencial da
Galiza nos tres últimos séculos.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. É coñecedora a Xunta de Galiza da importancia dos fondos bibliográficos e
documentas históricos da biblioteca da "Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos"
da Coruña? É consciente do seu delicado estado de conservación?
. Que participación activa compromete o goberno galego de cara á celebración
do 175 aniversario desta institución cultural, social e benéfica transcendental?
. Que medidas vai activar a Xunta de Galiza para asegurar a conservación e
catalogación dixital dos fondos documentais e bibliográficos desta biblioteca relevante a
nivel galego, así como accesíbel publicamente?
. Que recursos económicos compromete o goberno galego para este fin?
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Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 20/01/2022 16:54:45

Daniel Castro García na data 20/01/2022 16:54:50
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 16:54:58
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Daniel Castro García e Manuel Lourenzo Sobral,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre o desenvolvemento da resolución pola que se
incoa o procedemento para declarar ben de interese cultural a Casa Cornide na Coruña.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 17 de novembro de 2020 o Parlamento galego acordaba por unanimidade, a
instancias dunha proposición non de lei defendida polo grupo parlamentario do BNG,
instar a Xunta de Galiza a axilizar o expediente para incoar o expediente BIC para a
Casa Cornide da Coruña.
Un acordo recollido no DOG na Resolución do 14 de maio de 2021, da
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, pola que se incoa o procedemento para declarar
ben de interese cultural a Casa Cornide na Coruña.
Na resolución da incoación do procedemento para declarar BIC a Casa Cornide
estabelécese o réxime de protección que supón o inicio da incoación.
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Neste sentido, a resolución de incoación do procedemento para declarar ben de
interese cultural o inmoble determinará a aplicación inmediata, aínda que provisoria,
do réxime de protección previsto na LPCG para os bens xa declarados, segundo o seu
artigo 17.4 e 17.5.d) e, complementariamente, o establecido na Lei 16/1985, do 25 de
xuño, do patrimonio histórico español (LPHE).
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Transcorridos catro meses, no grupo parlamentario do BNG verificamos que hai
aspectos aquí regulados de suma importancia que se están a incumprir como é a
normativa referida ás visitas públicas:
Visita pública: as persoas propietarias, posuidoras, arrendatarias e, en xeral,
titulares de dereitos reais sobre o ben permitirán a súa visita pública gratuíta un
número mínimo de catro días ao mes durante, polo menos, catro horas ao día, que
serán definidos previamente.
De momento, o réxime de visitas públicas non existe e descoñecemos que
estratexias e accións está a desenvolver a Xunta de Galiza para que se resolva de
inmediato este incumprimento por parte da familia Franco, actual propietaria.
Por outra banda, nesta resolución tamén se regula a respecto da protección dos
bens inventariábeis da Casa Cornide:
• Traslado: calquera traslado deberá ser autorizado pola Dirección Xeral do
Patrimonio Cultural con indicación da orixe e destino, carácter temporal ou definitivo
e condicións de conservación, seguridade, transporte e, se é o caso, aseguramento.
Con anterioridade a esta resolución, fíxose pública nos medios de comunicación
a través de denuncias veciñais a retirada en furgonetas de bens do interior da Casa
Cornide por parte da familia Franco, co prexuízo que isto puido ocasionar no inventario
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completo do patrimonio cultural colectivo que continuamos descoñecendo se a Xunta de
Galiza ten realizado definitivamente.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
2
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. É coñecedora a Xunta de Galiza do incumprimento da súa propia resolución a
respecto da apertura da Casa Cornide ás visitas públicas?
. Que medidas ten activado o goberno para dar cumprimento á súa resolución?
. Como vai garantir a Xunta a inmediata apertura ao público da Casa Cornide?
. Teñen accedido os técnicos da Xunta á Casa Cornide para realizar o inventario
dos bens mobles? Realizou a Xunta xa o necesario inventario?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Mercedes Queixas Zas na data 20/01/2022 16:57:13

Daniel Castro García na data 20/01/2022 16:57:17
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 16:57:26
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Daniel Castro García e Manuel Lourenzo Sobral,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre a necesidade de ampliar a cabida nos distintos
espazos culturais.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
As sucesivas informacións da Consellería de Sanidade apuntan á boa evolución
epidemiolóxica dos concellos galegos nas últimas datas.
A incidencia acumulada segue a baixar dun xeito rápido, ao tempo que unha moi
elevada porcentaxe da sociedade galega presenta xa a dobre pauta de vacinación,
declarando hai escasos días o propio conselleiro que “Galicia volve a estar á cabeza da
vacinación en España”.
Malia a importancia de continuarmos a cumprir as medidas hixiénico-sanitarias
establecidas, progresivamente as restricións se van acomodando á nova situación.
A última actualización relativa aos protocolos de prevención sanitaria foi
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publicada na Orde do 22 de setembro de 2021.
Como regra xeral, as capacidades dos espazos culturais permitidas serán do 50%
nos concellos con nivel máximo, e do 75% nos restantes niveis, mais, atendendo ao
disposto na Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención
específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da
1
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COVID-19, segue sendo obrigada a distancia interpersoal de 1,5 metros naqueles
espazos de programación cultural.
Isto obriga a anular un número moi relevante de cadeiras/butacas liberadas, dado
que esa distancia implica 2 butacas, non 1, cando en moitas comunidadeds autónomas
como Navarra, Castela e León ou Valéncia xa non hai esa limitación, atendendo á
presenza obrigatoria da máscara.
Manter inalterado este criterio semella ser incoherente coa boa evolución da
pandemia e discriminatorio en relación a outros espazos onde non se aplica.
Neste caso, a distancia interpersoal de 1,5 metros anula a oferta real da
porcentaxe, restrinxíndoa na maioría dos casos a pouco máis dun 30% no canto de 75%
ou 50%, o que dificulta a programación habitual e mesmo invalida unha parte da posíbel
oferta pois non compensa economicamente programar para un público tan reducido.
Unha realidade limitadora que contrasta co lema difundido pola propia Xunta de
Galiza: “A cultura é segura”.
Desde o BNG entendemos que non se está a atender a cultura galega, limitando
de forma discriminatoria a súa exposición ao público, negando á sociedade o acceso á
cultura como un dereito e infravalorando o retorno económico da actividade cultural, un
sector que, por certo, foi o primeiro en recibir o impacto da pandemia e o último en
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poder recuperar a normalidade do seu traballo.
Neste momento, pódese afirmar que Galiza conta co maior nivel de restricións a
respecto da cabida en espazos culturais malia ter os mellores datos de evolución da
pandemia.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Por que, malia a boa evolución da pandemia, non se amplía a cabida nos
diferentes espazos culturais?
. Por que se segue mantendo nestes espazos a distancia obrigada de 1,5 metros
cando xa non se mantén noutros espazos de encontro social?

Santiago de Compostela, 20 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:
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 17:00:33

Daniel Castro García na data 20/01/2022 17:00:37

Mercedes Queixas Zas na data 20/01/2022 17:00:49
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores e Manuel Lourenzo Sobral, deputada e deputado do
Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto
no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 4ª, sobre as medidas a tomar para garantir a atención @s nen@s con
necesidade de apoio educativo no CEIP Rosalía de Castro de Carril.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A comunidade educativa do CEIP Rosalía de Castro de Carril, no concello de
Vilagarcía de Arousa, denuncia que o centro conta cunha dotación moi insuficiente de
persoal para atender as necesidades de apoio educativo existentes no mesmo, xa que só
conta cunha profesional de AL, e outra de PT, e unha auxiliar técnica educativa
(coidadora).
Neste curso escolar 2020-2021 no mesmo hai escolarizados seis nen@s con
necesidades de apoio e coidado en diferente grado, xa que están cinco están afectad@s
por discapacidades físicas, psíquicas, sensoriais e unha de necesidade de atención
sanitaria por ser insulinodependente. Nen@s con dificultades para adaptarse a un
entorno e persoas novas, que precisan supervisión e apoio constante para desenvolver as
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actividades básicas ou por risco de caídas, autolesións...
Tres d@s nen@s con discapacidade recoñecida do 33%, 36% e 34% están
escolarizad@s nunha aula de infantil con outros 19 nen@s. Outro dos nenos con
síndrome de Down, con patoloxías asociadas que precisan atención constante, ten unha
discapacidade recoñecida do 75% , comparte aula con 22 nen@s máis.
1
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A estes catro nen@s hai que engadir outros dous en primaria con discapacidade
recoñecida e unha nena insulinodepente por diabetes tipo I que precisa controis de
glucemia.
A situación descrita pon en evidencia a insuficiencia de profesionais para
garantir tanto a axeitada atención para @s nen@s con necesidade de apoio como para
que esta atención non afecte ao resto do alumnado. Unha mostra é que o neno con
síndrome de Down pasou de ter asignadas no curso pasado 3 horas de AL e 3 de PT a ter
reducido as mesmas á metade.
A Lei Orgánica

de Educación establece que as administracións educativas

disporán os medios necesarios para que todo o alumnado alcance o máximo
desenvolvemento persoal, intelectual, social e emocional, asegurando os recursos
necesarios para que o alumnado que requira unha atención educativa diferente á
ordinaria poida acadar o máximo desenvolvemento posible das súas capacidades, así
como os obxectivos establecidos con carácter xeral para todas as alumnas e alumnos.
Igualmente, disponse que as administracións educativas establecerán os procedementos
tendo como principios a normalización e a inclusión, e que, para facer efectivo o
principio de igualdade no dereito á educación, desenvolverán accións de carácter
compensatorio en relación coas persoas, grupos e ámbitos territoriais que se encontren
en situacións desfavorables, tratando de evitar as desigualdades derivadas de factores
sociais, económicos, culturais...
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Os déficits existentes no CEIP de Carril mostra que se está lonxe dunha correcta
atención á diversidade que por dereito lle corresponde aos alumnos e alumnas. A
Consellería de educación non está poñendo nin os medios, nin os recursos, nin os
procedementos necesarios para facer efectivo o principio de igualdade e normalizar o
principio de inclusión, non se está a respectar o Dereito á Educación Inclusiva, xa que
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sen os recursos e dotacións necesarias de profesionais de apoio que faciliten a
aprendizaxe e a superación das dificultades que a diversidade trae consigo non é
posíbel.

Especialistas en Pedagoxía Terapéutica, en Audición e Linguaxe, ou de
Coidadores e Coidadoras son básicas para a correcta atención da diferenza, e un ensino
inclusivo e de calidade, e por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para
resposta oral na Comisión 4ª :
. Vai garantir A Xunta de Galiza o dereito a unha educación inclusiva d@s seis
nen@s con necesidade de apoio no CEIP de Carril, no concello de Vilagarcía, dotando
ao centro de como mínimo unha coidadora máis e reforzando as especialidades de
Pedagoxía terapéutica,PT, e Audición e Linguaxe,AL?
. Coida que está garantindo unha correcta escolarización aos seis nen@s con
necesidade de apoio no CEIP de Carril?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Montserrat Prado Cores
Manuel Lourenzo Sobral
Deputada e deputado do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Manuel Lourenzo Sobral e Noa Presas
Bergantiños, deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral na Comisión 4ª, sobre a autorización ao IES Aquis
Querquernis de Bande a impartir as materias escollidas polo alumnado.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Resolución de 17 de xuño de 2021 da Secretaría Xeral de Educación e
Formación Profesional da Xunta de Galiza pola que se ditan instrucións para o
desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación
secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2021/22, exixe a inscrición de,
cando menos 5 alumnos/as, para que se poda impartir nos centros do medio rural
determinadas materias troncais ou específicas.
Certamente os rateos establecidos non son moi diferentes aos que estaban
vixentes ate o de agora, mais cunha transcendental diferenza, como era o feito de
admitir excepcións para o caso de que existira persoal docente con dispoñibilidade
horaria para impartir esas materias no centro. É dicir, malia que o número de alumnos
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que optasen por unha materia determinada fose inferior a 5, se existían medios para dar
satisfacción á vontade ou vocación dx alumnx, podería autorizarse impartir a materia
escollida.
Certamente non é ate o vencemento do prazo de matrícula -entrado o mes de
setembro- cando os centros primeiro e logo o alumnado poden coñecer o número de
1
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escolares que escollen unha materia concreta e xa que logo as ensinanzas a impartir nese
concreto centro.
E por iso que non foi ate o mes de setembro cando o alumnado interesado tivo
coñecemento da postura inxustificadamente inflexible da Xunta de Galiza e, xa que
logo, da imposibilidade de cursar a materia escollida no seu centro.
Esta nova restrición de dereitos das persoas de contido netamente ideolóxico primar principios economicistas sobre o reequilibrio territorial e os dereitos das persoas, mais colateralmente está a prexudicar a cidadanía sen aforro de recursos algún. Así,
existen

centros,

fundamentalmente

localizados

no

medio

rural,

mais

non

exclusivamente, no que existe persoal capacitado para a impartir as materias e con
dispoñibilidade horaria para facelo, a pesares do que a Xunta de Galiza esta a negar tal
posibilidade aos alumnos/as.
Tendo en conta tanto o asentamento da poboación como o precario das
comunicacións e posibilidades de transporte e comunicación no medio rural, así como o
inicio do curso escolar provocan que dependendo de onde residan (e por suposto tamén
das súas circunstancias económicas e sociais) podan aspirar a cursar ou non as materias
da súa elección. Estudos que tamén condicionará as súas posibilidades de cursar no
futuro os estudos universitarios que desexen. Circunstancia xa acontecida a alumnas do
propio centro Aquis Quequernis no que a limitación de oferta académica ten impedido,
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de facto, capacitarse para o exercicio da súa vocación.
O anteriormente descrito é o caso que se esta a producir, entre outros moitos
centros, no IES Aquis Querquernis de Bande onde se está denegar ao alumnado a
posibilidade de cursar as materias da súa elección, a pesares de existir profesorado
capacitado para facelo e con dispoñibilidade horaria para prestala.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Considera a Xunta de Galiza que impedir ao alumnado cursar as materias da
súa elección pode condicionar o acceso á carreira universitaria da súa elección?
. Entende o Goberno Galego que resulta eficaz e eficiente impedir impartir aulas
a profesorado que, estando capacitado, ten dispoñibilidade horaria?
. A denegación da autorización para impartir as materias escollidas polo
alumnado, impedindo estudar as materias da súa elección ou obrigándolles a abandonar
o seu centro de estudos do seu concello, contribúe ao reequilibrio territorial e a evitar o
abandono da poboación no medio rural?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

Asdo.: Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Noa Presas Bergantiños
Manuel Lourenzo Sobral
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Deputados e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Manuel Lourenzo Sobral, Mercedes Queixas Zas e Daniel Castro García,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre o desenvolvemento normativo da LOMLOE en
Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nos primeiros días do 2021 entrou en vigor Lei Orgánica 3/2020, de 29 de
decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación
(LOMLOE).
Esta lei orgánica, da que o BNG xa realizou no seu momento a súa valoración
(tanto neste Parlamento coma noutros ámbitos) implica importantes cambios a respecto
da lexislación educativa que tiñamos até o de agora.
Coma en calquera proceso de aplicación dunha lei orgánica de educación,
cómpre agora á administración galega proceder ao desenvolvemento normativo dos
diferentes eidos normativos que son competencia de Galiza.
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Neste sentido, aspectos centrais para a a vida académica do noso país, como
poden ser (entre moitos outros) a elaboración dos currículos académicos terán que ser
desenvolvidos en boa medida pola Xunta de Galiza.
Neste sentido compre destacar, que a LOMLOE (alén de eivas importantes, que
dende o BNG entendemos que as ten) establece que lle corresponde á Xunta a
1
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elaboración do 50% do currículo académico, ademais do desenvolvemento doutras
normativas de grande impacto na comunidade educativa.
Dende o BNG entendemos que, para garantir que este corpus normativo poida
ter o maior dos éxitos na vida académica, é preciso un proceso de diálogo e negociación
coa comunidade educativa que permita acadar consensos, tanto no desenvolvemento
curricular como na elaboración de toda a normativa derivada da aplicación da
LOMLOE.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral na Comisión
4ª :
. Vai á Xunta de Galiza crear un grupo de traballo coa comunidade educativa no
que estean presentes todos os axentes (Anpas, sindicatos, estudantes) para acordar o
desenvolvemento normativo da LOMLOE?
. Vai a Xunta de Galiza contemplar a realidade galega e as necesidades do noso
país no desenvolvemento normativo da LOMLOE?
. Vai o goberno galego dialogar cos diferentes grupos desta cámara para chegar a
acordos nos diferentes textos normativos derivados da aplicación da LOMLOE?
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. Con que organizacións da comunidade educativa, representantes do
profesorado, anpas e organizacións estudantís ten pensado dialogar o goberno galego
para analizar e acordar o desenvolvemento normativo da LOMLOE?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022
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Asdo.: Manuel Lourenzo Sobral
Mercedes Queixas Zas
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Deputados e deputada do G.P. do BNG
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CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
REXISTRO-rhEbdzMSE-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Daniel Castro García na data 20/01/2022 17:09:35

3

102755

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
Manuel Lourenzo Sobral, Mercedes Queixas Zas e Daniel Castro García,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre o papel do ensino galego como axente
desgaleguizador.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Real Academia Galega acaba de publicar unha nova investigación sobre a
situación da lingua galega entre a mocidade na que conclúe que a escola “é un medio
hostil” para o galego e que exerce "un forte efecto desgaleguizador".
Nesta investigación, denominada Mapa sociolingüístico escolar de Ames,
participaron máis de 2.000 familias, 264 docentes e case 1.800 escolares e estudantes
dos 20 centros educativos públicos e privados deste municipio, conclúese que: "O
acceso ao sistema educativo exerce un forte efecto desgaleguizador nos nenos e nenas
desde as idades máis temperás, moito antes do constatado nos estudos realizados até o
momento, centrados maioritariamente na adolescencia".
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Do mesmo xeito, neste estudo, que supón o o primeiro deste tipo que abarca
todas as etapas educativas e axentes da comunidade educativa chama tamén a atención
sobre o papel do ensino na perda de falantes do galego con afirmacións como: ”na
secundaria só o 11% do alumnado é galegofalante e outro 11% bilingüe, fronte a un
77% de falantes habituais de castelán, a maioría deles monolingües" ou que "os
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procesos de substitución lingüística cara ao castelán inícianse, pois, na infancia e
consolídanse na adolescencia
Dende o BNG entendemos que este, como outros estudos require dunha resposta
urxente do goberno galego para frear a perda de falantes de galego nun ámbito como é o
do ensino que ten por lei a obriga de contribuír a recuperación do galego.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral na Comisión
4ª :
Vai o Goberno Galego modificar a lexislación lingüística no ensino para reverter
a perda de falantes denunciada pola RAG e procurar un grande acordo pola lingua no
ámbito educativo baseado na defensa, promoción e normalización do idioma galego no
ensino?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

Asdo.: Manuel Lourenzo Sobral
Mercedes Queixas Zas
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Daniel Castro García
Deputados e deputada do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Daniel Castro García e Manuel Lourenzo Sobral,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre o retorno ao ben público dos soares da Maestranza
(A Coruña)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Actualmente está en tramitación polo Concello da Coruña o Estudo de detalle
das parcelas 1 e 2 do Plan especial de reforma interior (PERI) da Maestranza (A
Coruña).
Este Estudo de Detalle ten por obxecto a ordenación de volumes e de aliñacións
dos dous soares mencionados como resultado dun proceso de reforma urbanística.
As orixes deste proceso sitúanse no Convenio urbanístico asinado entre o
Concello da Coruña e o Ministerio de Defensa en 1984, continuado en posteriores
instrumentos de planeamento como o Plan especial da Maestranza e o PERI da Cidade
Vella.
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Con todo, cómpre ten presente que, como verifican fontes documentais, estamos
a falar de terreos inicialmente públicos, bens comunais, que remataron cedidos ao
Estado con destino a uso militar, mais actualmente xa están desafectados deste uso.
Ao longo dos últimos anos, a través de acordos da corporación local coruñesa,
de diferentes institucións e en reiteradas iniciativas e mobilizacións cidadáns, ficou
1
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explícita a demanda popular de reversión destes terreos ao dominio público local, con
destino a usos dotacionais públicos, espazos libres e zonas verdes, así como da
protección patrimonial das aínda conservadas murallas defensivas da Cidade Vella.
As demandas poden sintetizarse nos seguintes puntos:
1. Retorno dos terreos ao ben común e cesión gratuíta ao Concello da Coruña.
2. Modificación dos instrumentos de ordenación urbanística e de protección
patrimonial para asegurar o uso público dos terreos e preservar a posta en valor
patrimonial do sistema defensivo da Cidade Vella incoando o expediente BIC.
Con todo, na actualidade o INVIED procedeu a allear estes dous soares,
impedindo a tan demandada cesión ao concello, non se anularon os instrumentos de
planeamento urbanístico previsto nin se activaron as fórmulas necesarias para protexer o
sistema defensivo da Cidade Vella que fai parte da delimitación do ámbito de Estudo de
Detalle.
Ao tempo, o Estudo de Detalle apenas fai mención, nin na Memoria
xustificativa nin nos seus anexos, da presenza relevante dunha ben coñecida área de
protección arqueolóxica nestes terreos situados enriba do sistema defensivo da cidade e
que condiciona usos, edificabilidade e aproveitamento.
Unha omisión deliberada da debida análise patrimonial no Estudo de Detalle que
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xustifica a súa non aprobación, á vista da vulneración da normativa legal en materia de
protección patrimonial, tal e como veñen de demostrar as alegacións rexistradas por
diferentes entidades, colectivos e asociacións veciñais da cidade da Coruña,
encamiñadas á Dirección xeral de Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura,
Educación e Universidade.
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Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral na Comisión
4ª :
Que medidas vai adoptar o goberno para preservar a posta en valor patrimonial
do sistema defensivo da Cidade Vella?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 17:12:27
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Á Mesa do Parlamento
Ramón Fernández Alfonzo 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 4ª, sobre o compromiso da Xunta coa ampliación do CPI “As Mirandas” do
Concello de Ares.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A resultas dunha iniciativa do BNG, a Comisión 4ª do Parlamento Galego,
adoptaba o pasado 7 de maio, e por unanimidade, o seguinte acordo ao respecto da
demanda da comunidade escolar do CPI “As Mirandas”, en Ares:
“O Parlamento de Galiza insta a Xunta a que solicite ao Concello de Ares que
realice na maior brevidade de tempo posible a obra de acondicionamento da parcela
prevista.
Unha vez realizada, a Consellería de Cultura, Educación e Universidade,
comprométese a licitar, proxectar, contratar e iniciar a obra de ampliación de maneira
prioritaria, coa finalidade de dispoñer das novas instalacións canto antes.”
A resultas desta iniciativa, o concello de Ares comezaba a finais do pasado mes
de Agosto as obras de acondicionamento da parcela en cuestión, como requisito previo
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para a execución das obras de ampliación do CPI que se veñen demandando desde hai
máis dunha década. Obras que, pola evolución dos traballos, poderían rematar en breve.
Como dixemos, a adecuación desta parcela resolvería do punto de vista
urbanístico as necesidades de ampliación das instalacións; polo que agora só quedaría
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concretar o compromiso da Xunta na realización do proxecto e na execución das obras;
e a próxima elaboración dos orzamentos galegos para o vindeiro ano constitúe, sen
dúbida, a oportunidade idónea para facer realidade esta demanda.

É por isto que se formulan as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
4ª:
1.- Ten previsto a Xunta incluír no proxecto de orzamentos para o vindeiro ano
as partidas para a realización do proxecto e execución das obras de ampliación do CPI
“As Mirandas”, en Ares?
2.- Que datas manexa a Xunta para ter realizadas as obras que leva demandando
a comunidade escolar desde hai máis dunha década?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

Asdo.: Ramón Fernández Alfonzo
Manuel Lourenzo Sobral
Deputados do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 17:15:26
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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, sobre a baixa execución orzamentaria dos programas
destinados ao acceso á vivenda.

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

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
. Que valoración fai a Xunta de Galiza sobre a baixa execución orzamentaria e
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eficacia dos programas dirixidos ao acceso á vivenda?
. Cales son as razóns para que de forma sistemática a execución orzamentaria
sexa tan baixa?
. Implementou algunha medida a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Vivenda para corrixir esta situación?
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. Está disposta a Xunta de Galiza a realizar cambios para corrixir esta baixa
execución?
. Que medidas considera que serían necesarias para que a execución
orzamentaria acade o 100%?
. Cal é o grao de execución orzamentaria que pretende acadar a Xunta de Galiza
para o exercicio 2022?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Xosé Luis Bará Torres na data 20/01/2022 17:29:28
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Á Mesa do Parlamento
Manuel Lourenzo Sobral, Mercedes Queixas Zas e Daniel Castro García,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre a necesidade de

garantir a igualdade de

oportunidades na oferta educativa dos centros de estudo da contorna rural.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia
regula a impartición das linguas clásicas.
O alumnado galego accede aos estudos de Latín con carácter opcional no cuarto
curso de educación secundaria obrigatoria.
A organización curricular do primeiro curso de bacharelato na modalidade de
humanidades indica que os alumnos e as alumnas deben cursar a materia de Latín I,
entre outras materias xerais do bloque de materias troncais. Unha formación curricular
que será continuada no segundo curso de bacharelato con Latín II.
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Asemade, Grego I e II son materias opcionais electas polo alumnado entre o
bloque de materias troncais nos dous cursos de bacharelato.
Foron estas as materias que sufriron o maior recorte na súa oferta educativa en
bacharelato ao impedir a Consellería de Educación manter a súa oferta en grupos de
alumnado inferior a cinco, tal e como denunciaron publicamente múltiples ANPAS.
1
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A Consellaría viña permitindo que, cando existía profesorado no centro con
dispoñibilidade horaria, se puidesen ofertar esas materias, aínda cun número de
alumnado matriculado inferior. No entanto, neste curso, a Inspección educativa
comunicou aos IES de zonas rurais, na súa maioría, que se aplicaría a norma sen facer
excepcións.
Esta decisión provocou unha clara discriminación para o alumnado que se viu
obrigado a coller outras materias nas que non tiña interese por non ponderar na súa
escolla formativa universitaria ou ben matricularse nunha modalidade a distancia. E
todo isto habendo profesorado con dispoñibilidade horaria nos propios centros que no
canto de completar o seu horario lectivo atendendo estes grupos a inspección educativa
obrígao a facer gardas.
Unha decisión do goberno galego inxusta no seu comezo e arbitraria no
momento en que foi rectificada só nalgúns centros, deixando amplificada a radiografía
da desigualdade territorial.
Asemade, esta decisión afectou sobre todo aos centros educativos do rural, o que
claramente impide seguir avanzando cara a un sistema educativo de calidade, inclusivo,
que garanta a igualdade de oportunidades e faga efectiva a posibilidade de que cada
alumno e alumna desenvolvan ao máximo as súas potencialidades.
En definitiva, unha decisión do goberno galego discriminatoria, por unha banda,
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cara ao alumnado que escolle estas materias dentro da súa opción formativa humanística
e, pola outra, cara á oferta educativa do rural, imprescindíbel servizo público básico que
garante a calidade de vida nunha contorna máis desfavorecida na oferta dos recursos.
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Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral na Comisión
4ª :
Que medidas vai adoptar o goberno para apoiar a presenza das Humanidades en
xeral e dos Estudos Clásicos en particular no ensino secundario e de bacharelato
garantindo a igualdade de oportunidades e prestando especial atención aos centros de
estudo da contorna rural?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 17:36:20

Mercedes Queixas Zas na data 20/01/2022 17:36:28

Daniel Castro García na data 20/01/2022 17:36:39
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Á Mesa do Parlamento

Pablo Arangüena Fernández e Paloma Castro Rey, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 1ª.
Coñeciamos recentemente polo DOG (14 de xaneiro de 2021) que a Xunta de
Galicia vai gastar 19.500 euros para erixir un cruceiro de pedra no parque
Bayfront de Miami, en Florida, conforme a un convenio de colaboración entre a
Secretaría Xeral da Emigración (dependente da Presidencia da Xunta) e a
Asociación de Empresarios e Profesionais Galegos de Estados Unidos.
Segundo o DOG, a axuda ten por obxecto "instalar a escultura denominada O
Cruceiro Galego, un cruceiro en pedra realizado polo escultor Santiago Besada,
en Bay Front Park de Miami, como símbolo que contribuirá a manter e reforzar
os vínculos con Galicia e a poñer en valor a nosa comunidade, a súa cultura e
tradicións entre a colectividade galega de Florida e o resto da poboación
estadounidense".
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En sesión da Comisión 1ª do Parlamento de Galicia celebrada o día 19 de
xaneiro, o director xeral de Relacións Exteriores da Xunta, Sr. Gamallo, na
resposta a unha pregunta do deputado que subscribe esta iniciativa sobre a forma
en que ese cruceiro contribúe a atender as necesidades da comunidade galega no
exterior, declarou que “a comunidade galega de Miami é unha comunidade moi
activa, eles teñen todo o dereito do mundo a ter os símbolos que representan o
noso país…., porque ademais de incidir no ámbito cultural, estamos a falar dunha
das cidades máis turísticas do mundo, e polo tanto, esa é a explicación que ten,
ademais da actividade comercial que se fai”.
Esa explicación resulta inverosímil e incongruente, na medida en que o dereito de
cadaquén a ter os símbolos que considere non implica que a Administración
galega deba sufragalos, especialmente cando os recursos públicos son escasos e
as necesidades da comunidade galega exterior inxentes e acrecentadas pola crise
sanitaria e económica asociada á covid19.
Por iso, o deputado e a deputada que asinan, formulan as seguintes preguntas:

102771

1ª) Considera o Goberno galego que está xustificado o gasto de 19.500 € para
erixir un cruceiro nun parque de Miami nun contexto de crise?
2ª) Non considera o Goberno galego que a comunidade galega no exterior ten
necesidades máis prioritarias que a erección de cruceiros?
3ª) Considera o Goberno galego que colocar un cruceiro de pedra nun parque de
Miami contribúe dalgún xeito a acadar algún dos obxectivos da EGAEX?
4ª)En caso afirmativo, a que obxectivos e de que maneira?
Pazo do Parlamento, 20 de xaneiro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Pablo Arangüena Fernández na data 20/01/2022 17:28:36

CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
REXISTRO-snPR31ON4-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Paloma Castro Rey na data 20/01/2022 17:28:52

102772

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, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre as medidas que vai tomar a Consellaría de
Educación para resolver a situación creada trala sentenza do TSXG que anula o
concurso de acceso a cátedras nos CMUS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado mes de decembro do ano 2019, o Tribunal Superior de Xustiza de
Galiza (TSXG) emitiu unha sentenza que anulaba un dos apartados do procedemento de
acceso ao corpo de cátedras de música e artes escénicas dos CMUS.
Nesta sentenza invalídase un apartado do concurso no que se establece a
acreditación da formación e a capacidade de tutela nas investigacións. O TSXG quita
validez a este apartado das bases do concurso no que se establecía como requirimento
de acceso a cátedras ter impartido catro cursos académicos de docencia nun centro
superior de ensino artístico e ter tutelado, como mínimo, un traballo de final de estudos
ou un traballo ou concerto de fin de carreira, excepto nas especialidades que carecen
CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
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de titulación propia específica.
A sentenza da sala do contencioso administrativo do TSXG, na súa sentenza de
decembro do 19 establece que con esta medida contemplada nas bases aprobadas pola
consellaría: non se garante que por esa vía poida cumprirse a acreditación da
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formación e capacidade de tutela de investigacións propias dos ensinos artísticos en
condicións equiparábeis a quen cumpren as condicións do apartado 1
Esta resolución xudicial que anula as bases elaboradas pola Consellaría e a
parálise da Xunta para buscar solucións, deixa nun limbo legal ao profesorado que
participou no concurso. Un limbo legal que ten consecuencias de grande impacto para
as súa carreiras profesionais.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral na Comisión
4ª :
Que medidas ten pensado adoptar a Consellaría de Educación para resolver a
situación creada trala sentenza do TSXG que anula as bases de acceso a cátedras dos
CMUS?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Daniel Castro García na data 20/01/2022 17:38:08

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 17:38:11
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Mercedes Queixas Zas na data 20/01/2022 17:38:17
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Á Mesa do Parlamento
Manuel Lourenzo Sobral, Mercedes Queixas Zas e Daniel Castro García,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre a obriga da Consellaría de Educación de dotar de
máscaras FFFP2 o profesorado do ensino público.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A primeiros do curso pasado, o sindicato CIG-Ensino presentou unha denuncia
na inspección de traballo na se esixía o incumprimento por parta da Consellaría de
Educación da Normativa de Prevención de Riscos e Saúde Laboral á hora de
proporcionar máscaras ao profesorado.
A Inspección de Traballo resolveu na súa resolución que a Xunta estaba a
incumprir coas súas obrigas de protexer a saúde laboral dos seus empregado. Mais a
pesar do categórico da resolución da ITSS na que se establecía que a consellaría debía
proporcionar máscaras (FFFP2) a aquel profesorado exposto a un maior nivel de risco, a
Xunta fixo caso omiso desta recomendación.
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No, curso actual, trala publicación do Protocolo de adaptación ao contexto da
Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galiza para o curso 2021-2022,
inexplicabelmente, a Consellaría de Educación continúa sen establecer recomendación
algunha para cumprir con esta resolución da ITSS.
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Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral na Comisión
4ª :
Vai a Consellaría de Educación cumprir coa resolución da ITSS e dotar o
profesorado do ensino público galego de máscaras FFFP2?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 20/01/2022 17:40:56
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Daniel Castro García na data 20/01/2022 17:40:59

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 17:41:09
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre a urxente necesidade de incoar o expediente BIC
para o Museo de Arte Contemporánea Carlos Maside de Sada.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ninguén pon en dúbida a singularidade e excepcionalidade do Museo de Arte
Contemporánea Carlos Maside de Sada, abranguendo o ben inmóbel e mais os bens
mobles que acubilla, así como todo o incalculábel valor inmaterial que o viu nacer e
sustentar no tempo desde hai 50 anos.
O legado deste senlleiro museo representa o proxecto de recuperación da
memoria histórica galega a través da recuperación do patrimonio artístico do exilio,
converténdose, desde as achegas colectivas e dos seus propios promotores Luís Seoane
e Isaac Díaz Pardo, no espello da renovación da arte contemporánea galega desde un
proxecto museográfico pioneiro, aberto, activo, dialogado coa obra; un museo
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plenamente vivo.
A sociedade galega está a demandar actuacións urxentes para un museo que está
a vivir na peor das contradicións políticas.
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Por unha banda, a sociedade alerta das deficiencias que presenta un museo
destas características que está pechado desde 2016. Un edificio que ofrece unha
situación de importante desgaste que tamén está a deteriorar parte da obra que acubilla.
Unha realidade tan obvia que o goberno galego só pode recoñecer e ratificar.
Pola outra, a sociedade está a demandar por diferentes vías que a Xunta de
Galiza actúe de inmediato para protexer este legado en severo risco, dando
cumprimento ao acordo parlamentario de incoar o expediente BIC para o Museo de Arte
Contemporánea Carlos Maside (decembro de 2010).
Unha demanda que tamén afirmou xa en 2018 o Consello da Cultura Galega,
órgano consultivo de referencia da Xunta de Galiza, ao afirmar que “colección e edificio
merecen a protección necesaria para garantir a súa permanencia e preservación
indisociablemente unidos”. Un informe que conclúe manifestando que “tanto o edificio
do Museo Carlos Maside como a Colección documental e pictórica que alberga
merecen, pola súa natureza e carácter, a protección BIC”.
Con todo, incomprensibelmente, tres anos despois deste informe a Xunta de
Galiza aínda non publicou no DOG a apertura do expediente de incoación BIC para o
Museo Carlos Maside.
A maior demora da incoación do BIC, maior deterioro do museo e maior
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irresponsabilidade do goberno galego ante o que pode ser unha perda irreparábel dun
legado patrimonial cultural único, pois é coñecido que hai obras que xa non están no
museo e que hai outras que xa acusaron o deterioro producido polas fortes humidades.
Nin se cumpriu co acordo parlamentario de 2010 nin se cumpriu co informe do
Consello da Cultura Galega, tal e como evidenciou en Comisión 4ª a Directora xeral de
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Patrimonio Cultural o pasado mes de febreiro ao aceptar que o procedemento estaba
parado e á espera de novos informes.
Unha xustificación impropia, xa que a falta de novos informes non lle impide á
Xunta de Galiza actuar incoando o BIC para primar a protección cautelar do ben.
Recentemente, o Secretario xeral de cultura avanzou a conclusión dun segundo
inventario actualizado dos bens do museo, así como un proceso de estudo que está na
fase final.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Que valoración fai o goberno do resultado deste novo inventario actualizado
dos bens do museo?
. Que diferenzas achan a respecto do realizado anteriormente?
. Que estudos están a realizar? Con que fin?
. Ten recibido o goberno demandas sociais demandando a inmediata incoación
do BIC para o Museo Carlos Maside? Que lles responderon?

CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
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. Por que o goberno non actúa de inmediato incoando o expediente BIC para o
Museo de Arte Contemporánea Carlos Maside de Sada para asegurar o inicio da súa
protección á vista do importante deterioro que presenta?
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Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/01/2022 17:43:17

Daniel Castro García na data 20/01/2022 17:43:21
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Mercedes Queixas Zas na data 20/01/2022 17:43:28
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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, sobre o incumprimento da Xunta de Galiza do
compromiso de entregar un informe de avaliación do Plan Rehavita 2015-2020.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Consellaría de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda acostuma a anunciar
programas en materia de vivenda que logo ou ben non se executan ou ben os resultados
finais distan moito dos comprometidos. Esta forma de facer política vai acompañada
dunha ausencia sistemática de avaliación dos resultados e dunha falta de transparencia a
respecto dos datos de execución alcanzados.
Un claro exemplo disto é o anterior Plan Rehavita, Plan galego de
rehabilitación, aluguer e mellora de acceso á vivenda 2015-2020, do que a Xunta négase
a ofrecer información sobre o desenvolvemento acadado. Dende o grupo parlamentario
do Bloque Nacionalista Galego formulamos no momento de finalización do plan
distintas iniciativas solicitando os datos detallados do investimento real realizado polo
CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
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Goberno galego para o cumprimento de cada un dos eixos recollidos neste plan.
Igualmente demandamos a elaborac
plan que incluíse, para alén dos datos concretos, unha revisión das causas da baixa
execución dos programas. En resposta a unha destas preguntas rexistradas a Xunta de
Galiza comprometíase con este grupo a presentar os datos requiridos nun informe que
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unanimidade na comisión 2º do Parlamento.
Existe unha evidente dilación dos prazos, ao comprometerse a aportar esa
información a finais de 2021, é dicir, un ano despois de que ese plan de vivenda
caducase. Mais a realidade é que entrados no ano 2022 o informe segue sen elaborarse.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
. É consciente a Xunta de Galiza de que está incumprindo o seu compromiso de
entregar un informe de avaliación do Plan Rehavita 2015-2020 no final de 2021?
. Cales son os motivos para a dilación na entrega de dito informe de avaliación?
. Foi incapaz a Xunta de Galiza de elaborar o informe de avaliación máis dun
ano despois de que concluíse o plan?
. Vai entregar o informe de avaliación do Plan Rehavita 2015-2020 de forma
inmediata?
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Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Alexandra Fernández Gómez na data 20/01/2022 17:59:53

Paulo Ríos Santomé na data 20/01/2022 17:59:56
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Xosé Luis Bará Torres na data 20/01/2022 18:00:02
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Aira Díaz, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos, deputadas
do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto
no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 5ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A construción do Hospital Lucus Augusti foi un fito histórico para a Sanidade
Lucense, non só mellorou a confortabilidade das usuarias e usuarios senón que a propia
estrutura e dimensións do edificio potenciaron cambios importante na carteira de servizos
que favoreceron, sen dúbida, a calidade asistencial. Isto de todos xeitos non serviu para a
mellora da atención primaria na cidade, que seguiu en varios casos en edificios precarios
que condicionan a actividade asistencial e a súa calidade de cara á cidadanía, entre eles o
do CS da Milagrosa.
Debido a este cambio liberáronse os terreos e edificios que ocupaba o vello
Complexo Xeral-Calde posibilitando trasladar alí, tralas pertinentes obras parte dos
servizos sanitarios que estaban diseminados pola cidade para mellorar as súas condicións
de habitabilidade e polo tanto o seu potencial en canto a servizos sanitarios para a cidade.

CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
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Saíron na prensa diversas noticias a respecto do desenvolvemento das obras e os
usos aos que se ían destinar estas instalacións, que se prevían rematadas para mediados
deste mesmo ano, quizá outubro.
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Referirémonos exclusivamente ao que motiva esta iniciativa, o CS da Milagrosa,
do que se dixo que sufriría un desdobramento e que probablemente se convertera nun
Centro de Alta Resolución ao contar coas instalacións do Laboratorio e os bunker de Rx
do antigo pavillón central.
As declaracións do conselleiro falaban de dotación de medios diagnósticos para a
resolución de procesos nunha única consulta sen concretar que podía supor isto na
práctica.
Chegadas a estas alturas do 2022 o persoal do Centro de Saúde da Milagrosa non
recibiu a máis mínima información oficial sobre cando, cantas, cales ou quen vai ir para
alí, o que causa unha xustificada incerteza.

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª:
Vai o goberno da Xunta ter en conta ao persoal do Centro de Saúde á hora do
desdobramento do CS da Milagrosa informándoo e recabando a súa opinión a través dos
responsables do Centro?
Cando está previsto o remate das obras e polo tanto o traslado do persoal?
Este traslado motivará a abordaxe dunha remodelación do edificio no que
CSV: BOPGDSPG-1oad0bNRz-6
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actualmente se encontra este CS, e que de todos é sabido que conta con evidentes eivas
estruturais?
Que criterios van seguir para o desdobramento dos equipos de traballo?
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Como pensan que afectará isto á asistencia sanitaria á poboación en relación a
libre elección de persoal sanitario?
Este novo centro será de Alta Resolución e contarán con un servizo básico de
Radioloxía e de Laboratorio?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 20/01/2022 18:25:17

Iria Carreira Pazos na data 20/01/2022 18:25:25
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María del Carmen Aira Díaz na data 20/01/2022 18:25:35
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Paloma Castro Rey e Pablo Arangüena
Fernández, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral
en Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior.
O mundo está en plena transformación dixital, como resultado da aparición e
implantación dun amplo conxunto de tecnoloxías que están provocando e
provocarán grandes cambios na actividade produtiva da maioría dos sectores
económicos, contribuíndo a reforzar a súa competitividade e potenciar o
desenvolvemento e á súa vez, este mundo dixital fai que as estafas tradicionais
volvéranse en estafas dixitais, en ciberdelincuencia.
As taxas de ciberdelincuencia disparáronse ata o 71 % no que vai de ano en
Galicia, onde as Pemes son as grandes expostas á desprotección, ó igual que os
pequenos concellos que non teñen capacidade para xestionar axeitadamente a
ciberseguridade.
As persoas expertas sitúan entre "as características diferenciais de Galicia o
elevado volume de pemes, para as que hai que externalizar as necesidades de
ciberseguridade. O sector pesqueiro e agrogandeiro tamén presentan
características diferentes en ciberseguridade.”
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Estes expertos e expertas, tamén avisan “dun perfil profesional en
ciberseguridade que será deficitario en Galicia, mentres os mozos e mozas que
agora cursan Secundaria non se incorporen ao mundo laboral -aínda queda unha
década-. Necesítase persoal técnico, non necesariamente cunha titulación
específica senón que teña incorporado a materia de ciberseguridade na súa
formación. Formar a gran parte das persoas traballadoras e da sociedade en
ciberseguridade é un reto.”
Os ciberataques, que están en aumento, operan a nivel mundial e con certa
impunidade. Os expertos na materia declaran: “Parte do risco é o foco que a
ciberdelincuencia puxo nos problemas de subministros pola interconexión das
empresas. Así que un ataque podería acabar afectando en ‘cascada’ a todos
aqueles que están relacionados con el e ás persoas usuarias.”
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Entre os principais retos na ciberseguridade está chegar ao tecido empresarial das
pemes, que están totalmente desprotexidas, e cubrir a falta de profesionais e
técnicos con experiencia que padece actualmente este sector.
O Goberno galego presentou o pasado mes de febreiro a Estratexia Galicia
Dixital 2030 que se fixa como reto estender as redes de internet de 100 megas á
totalidade da poboación galega, apostar por unha Administración intelixente de
maneira que en 2025 o 70 % das empresas e o 85 % da cidadanía teñan relación
coa Xunta de Galicia a través de canles telemáticos e a ciberseguridade é outro
reto desta nova estratexia.
Amtega terá que poñer en marcha medidas ante a desprotección das pemes e dos
pequenos concellos ante a ciberdelicuencia, así como a falta de profesionais en
ciberseguridade.
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 elaborar medidas en ciberseguridade para
as pemes galegas ante a súa desprotección fronte a ciberdelicuencia?
2. Vai o Goberno galego a elaborar medidas en ciberseguridade para os
pequenos concellos ante a súa desprotección fronte a ciberdelicuencia?
3. O Executivo autonómico vai a elaborar un plan de formación contando co
tecido empresarial e coas universidades e sensibilizar en Secundaria sobre
as saídas laborais en ciberseguridade?
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Pazo do Parlamento, 20 de decembro do 2021
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Paloma Castro Rey
Pablo Arangüena Fernández
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 20/12/2021 12:20:19
Paloma Castro Rey na data 20/12/2021 12:20:26
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Pablo Arangüena Fernández na data 20/12/2021 12:20:35
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