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Admisión a trámite polo procedemento de urxencia e publicación

ı 36193 (11/POP-005203)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana e 18 máis
Sobre as xestións levadas a cabo polo Goberno galego para demandar ao Goberno central trans130801
ferencias de competencias

Admisión a trámite e publicación

ı 35835 (11/POP-005163)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e 2 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para axudar os produtores de viño afectados pola
tormenta de sarabia na subzona de Amandi
130806

ı 35841 (11/POP-005164)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Otero Lago, Noelia
Sobre as inspeccións e o seguimento da prestación do servizo de transporte escolar

ı 35845 (11/POP-005165)

130809

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia da actuación levada a cabo polo Concello de Mos
en relación coa licenza directa de obras concedida á cidade deportiva do Real Club Celta 130811
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ı 35856 (11/POP-005166)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Caballero Miguez, Gonzalo e Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da situación que están a vivir as empresas 130813

ı 35862 (11/POP-005167)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Caballero Miguez, Gonzalo e Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Sobre a concentración bancaria e a redución da oferta ﬁnanceira

130815

130778
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ı 35870 (11/POP-005168)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Caballero Miguez, Gonzalo
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do traballo desenvolvido pola sociedade Impulsa
130817

ı 35885 (11/POP-005169)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre as previsións do Goberno galego de realizar un plan extraordinario de contratación de persoal
nos meses de verán para manter a capacidade asistencial do Sistema público de saúde 130819

ı 35937 (11/POP-005172)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 3 máis
Sobre a avaliación da Consellería do Medio Rural da posibilidade de urbanización e de uso industrial
duns dous centos mil metros cadrados de gran riqueza e potencial uso agrario na chaira aluvial si130821
tuada entre Pontecesures e Valga

ı 35944 (11/POP-005173)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia en relación coa suspensión da tramitación do parque em130824
presarial de Pontecesures e o estudo doutros posibles usos dos terreos

ı 35949 (11/POP-005174)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego en canto ao traslado das instalacións situadas no espazo
130827
natural de interese local da Xunqueira de Alba, en Pontevedra

ı 35970 (11/POP-005176)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Caballero Miguez, Gonzalo e 2 máis
Sobre a valoración por parte do Goberno galego dos datos do Índice xeral de produción industrial
130830
en Galicia

CSV: BOPGDSPG-9Tm1C4F7U-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ı 35990 (11/POP-005177)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Caballero Miguez, Gonzalo e 3 máis
Sobre a previsión do número de camas hospitalarias inoperativas na área sanitaria de Vigo durante
o verán
130832

ı 35998 (11/POP-005178)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Castro García, Daniel e 2 máis

130779
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Sobre a política da Xunta de Galicia en materia de normalización lingüística no ámbito das redes
130834
sociais e outras aplicacións

ı 36012 (11/POP-005179)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Ríos Santomé, Paulo e 2 máis
Sobre a reactivación do Consello Asesor e Consultivo de Xuventude de Galicia e sobre o impulso
130837
da participación da mocidade nas políticas dirixidas a ela

ı 36016 (11/POP-005180)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e Díaz Varela, Noa Susana
Sobre a aplicación dos fondos do Programa de impulso á rehabilitación de edificios públicos
do Goberno do Estado para sufragar as obras previstas no Plan de nova arquitectura pedagóxica
130840

ı 36024 (11/POP-005181)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Ríos Santomé, Paulo e 2 máis
Sobre as medidas adoptadas pola Xunta de Galicia e as que prevé no futuro fronte ao aumento
dos problemas de saúde mental na mocidade galega
130842

ı 36030 (11/POP-005182)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a xustiﬁcación da existencia do vertedoiro de Sobrado nunha localización que supón riscos medioambientais e de afección das augas das concas ﬂuviais dos ríos Mandeo e Tambre
130845

ı 36041 (11/POP-005183)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 3 máis
Sobre as medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia para reclamar ao Goberno español as máximas
garantías na autovía do Noroeste
130849
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ı 36045 (11/POP-005184)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e 2 máis
Sobre as medidas que adoptou o Goberno galego en relación coas denuncias realizadas por Ecoloxistas en Acción ante a Consellería do Medio Rural pola eucaliptización das brañas de Loira e da
130852
Serra

ı 36054 (11/POP-005185)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Otero Lago, Noelia
Sobre as inspeccións e medidas de control que realiza a Xunta de Galicia en relación coa seguridade
130856
e as condicións laborais dos eventos que patrocina baixo a fórmula do Xacobeo

130780
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ı 36062 (11/POP-005186)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e 2 máis
Sobre a instalación dunha macrogranxa para produción de ovos na parroquia de Foxados, no concello de Curtis (A Coruña)
130857

ı 36070 (11/POP-005187)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para ofrecer unha solución inmediata de aloxamento aos
peregrinos que queiran pernoitar cando non hai prazas nos albergues públicos
130860

ı 36075 (11/POP-005188)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 4 máis
Sobre a previsión de actuacións do Goberno galego ante o expediente de regulación de emprego
presentado na empresa Bosch Service Solutions S.A.U., en Vigo, que afecta 148 empregos
130862

ı 36082 (11/POP-005189)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 3 máis
Sobre a intención da Xunta de Galicia de reactivar os procedementos abertos de concentracións
parcelarias no concello de Lalín
130865

ı 36085 (11/POP-005190)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre as medidas adoptadas pola Xunta de Galicia para evitar a demora da construción da 1ª
fase do parque acuático no complexo lúdico deportivo de Monterrei, no concello do Pereiro de
130869
Aguiar

ı 36090 (11/POP-005191)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Caballero Miguez, Gonzalo e 4 máis
Sobre as razóns polas que Xunta de Galicia non apostou polas residencias públicas de maiores na
130872
área de Vigo
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ı 36104 (11/POP-005192)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 3 máis
Sobre a posición da Xunta de Galicia ante a demanda de establecer un sistema de gardas de 24
nos partidos xudiciais de Vigo e A Coruña
130874

ı 36118 (11/POP-005193)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis

130781
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Sobre as previsións da Xunta de Galicia para frear o declive medio ambiental e de produción na ría
130878
de Arousa

ı 36129 (11/POP-005194)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre a disposición do Goberno galego para, coa posta a disposición dos medios e recursos nece130882
sarios, establecer como máxima prioridade a recuperación ambiental das rías galegas

ı 36134 (11/POP-005195)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para garantir a asistencia pediátrica en Atención
Primaria
130886

ı 36137 (11/POP-005196)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e Castro Rey, Paloma
Sobre a valoración da Xunta de Galicia das reiteradas anulacións da súa tramitación da avaliación
130889
ambiental de proxectos

Admisión da retirada e publicación do acordo

ı 35319 (11/POP-005103)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre a convocatoria pública de subvencións destinadas aos concellos galegos a través do réxime
de concorrencia non competitiva
130793

1.4.4.1.2. Preguntas urxentes (art. 155.5)

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

ı 36150 (11/PUP-000261)
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Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Pérez López, Noelia e 6 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia en relación co desenvolvemento do Plan de Infraestruturas
130891
Sanitarias de Atención Primaria na provincia de Ourense

ı 36256 (11/PUP-000262)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Nóvoa Iglesias, Marta e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego sobre a reunión mantida coa vicepresidenta primeira e ministra de Asuntos Económicos e Transformación Dixital con relación ao ﬁnanciamento dos proxectos
130894
estratéxicos que ten Galicia no eido industrial

130782
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ı 36260 (11/PUP-000263)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a colaboración do Goberno galego co Goberno central na mellora do mapa de transportes
130896

ı 36263 (11/PUP-000264)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago
Sobre os contratos privados de patrocinio publicitario adxudicados no mes de maio pola Axencia
de Turismo de Galicia mediante procedemento negociado sen publicidade a medios de comunicación con domicilio social en Madríd
130897

1.4.4.1.3. Preguntas ao presidente da Xunta de Galicia

Admisión a trámite, traslado á Xunta de Portavoces e publicación

ı 36264 (11/POPX-000071)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para reforzar a Atención Primaria ante o inicio da
temporada estival
130899

ı 36266 (11/POPX-000072)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana
Sobre a defensa polo Goberno galego dos intereses de Galicia ante o Estado

1.4.4.2. Preguntas orais en comisión

130900

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

ı 36040 (11/POC-006274)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 3 máis
Sobre a seguridade nas infraestruturas viarias de titularidade estatal en Galicia e as medidas que
vai adoptar a Xunta de Galicia para reclamar ao Goberno español as máximas garantías na autovía
130901
do Noroeste
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ı 36192 (11/POC-006298)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego en materia de transferencia de competencias

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

130904

ı 35834 (11/POC-006247)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

130783
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Seco García, Martín e 2 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para axudar os produtores de viño afectados pola
130907
tormenta de sarabia na subzona de Amandi

ı 35840 (11/POC-006248)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Otero Lago, Noelia
Sobre os problemas co servizo de transporte escolar no concello de Teo

ı 35846 (11/POC-006249)

130910

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia da actuación levada a cabo polo Concello de Mos
en relación coa licenza directa de obras concedida á cidade deportiva do Real Club Celta 130912

ı 35851 (11/POC-006250)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 3 máis
Sobre o proxecto de remodelación das rúas Aureliano Ferreiro e As Canteiras no concello de Ma130914
ceda

ı 35857 (11/POC-006251)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Caballero Miguez, Gonzalo e Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da situación que están a vivir as empresas galegas
e o plan previsto para favorecelas
130918

ı 35863 (11/POC-006252)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Caballero Miguez, Gonzalo e Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Sobre a concentración bancaria e a redución da oferta ﬁnanceira

ı 35869 (11/POC-006254)

130920

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Caballero Miguez, Gonzalo
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do traballo desenvolvido pola sociedade Impulsa
130922
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ı 35886 (11/POC-006255)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre as previsións do Goberno galego de realizar un plan extraordinario de contratación de persoal
nos meses de verán para manter a capacidade asistencial do Sistema público de saúde 130925

ı 35936 (11/POC-006258)

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

130784
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Sobre a avaliación da Consellería do Medio Rural da posibilidade de urbanización e de uso industrial
duns dous centos mil metros cadrados de gran riqueza e potencial uso agrario na chaira aluvial situada entre Pontecesures e Valga
130927

ı 35942 (11/POC-006259)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia en relación coa suspensión da tramitación do parque empresarial de Pontecesures e o estudo doutros posibles usos dos terreos
130930

ı 35947 (11/POC-006260)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego en canto ao traslado das instalacións situadas no espazo
natural de interese local da Xunqueira de Alba, en Pontevedra
130934

ı 35971 (11/POC-006262)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Caballero Miguez, Gonzalo e 2 máis
Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia dos datos da actividade industrial e das bases,
medidas e obxectivos para o impulso da produción industrial e o emprego
130938

ı 35991 (11/POC-006267)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Caballero Miguez, Gonzalo e 3 máis
Sobre a previsión do número de camas hospitalarias inoperativas na área sanitaria de Vigo durante
o verán
130940

ı 35995 (11/POC-006268)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Castro García, Daniel e 2 máis
Sobre a necesidade de dispoñer da versión en galego nas redes sociais e demais aplicacións
130942

ı 36006 (11/POC-006269)
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre a actuación do Goberno galego en relación coa convocatoria pública de subvencións desti130945
nadas aos concellos galegos a través do réxime de concorrencia non competitiva

ı 36009 (11/POC-006270)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Ríos Santomé, Paulo e 2 máis
Sobre a valoración da situación actual e as previsións do Goberno galego en materia de fomento
da participación e do asociacionismo xuvenil en Galicia, así como da inactividade do Consello Asesor
130946
e Consultivo de Xuventude de Galicia

130785
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ı 36017 (11/POC-006271)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e Díaz Varela, Noa Susana
Sobre a procedencia dos fondos aplicados para sufragar as obras previstas no Plan de nova arquitectura pedagóxica e a súa publicidade na sinalización de obra
130950

ı 36021 (11/POC-006272)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Ríos Santomé, Paulo e 2 máis
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia dos últimos datos relativos á saúde mental da mocidade galega
130953

ı 36027 (11/POC-006273)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a xustiﬁcación da xestión da planta de Nostián e da autorización da construción de vasos de
vertedura no vertedoiro de Sobrado que poñen en perigo o ambiente, así como as peculiaridades
130956
no deseño do vertedoiro

ı 36044 (11/POC-006275)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e 2 máis
Sobre a plantación de eucaliptos en zonas de turbeira, singularmente nas brañas de Loira e da
130961
Serra, e a importancia da súa conservación na loita contra o cambio climático

ı 36053 (11/POC-006276)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Otero Lago, Noelia
Sobre as inspeccións e as medidas de control que leva a cabo a Xunta de Galicia en relación coa
seguridade e as condicións laborais dos eventos que patrocina baixo a fórmula do Xacobeo, así
como as actuacións realizadas, en concreto, ante o accidente acontecido no festival O Son do
Camiño
130965

ı 36061 (11/POC-006277)
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e 2 máis
Sobre a conveniencia de instalar unha explotación avícola de produción de ovos na parroquia de
Foxados, no concello de Curtis (A Coruña), tendo en conta a Declaración de impacto ambiental pu130967
blicada no Diario Oﬁcial de Galicia do 31 de maio de 2022

ı 36071 (11/POC-006278)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia para solucionar o problema que teñen algúns
peregrinos cando non hai prazas nos albergues públicos, e as causas da falta de previsión ao res130971
pecto

130786
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ı 36076 (11/POC-006279)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 4 máis
Sobre a previsión de actuacións do Goberno galego ante o expediente de regulación de emprego
presentado na empresa Bosch Service Solutions S.A.U., en Vigo
130973

ı 36080 (11/POC-006280)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 3 máis
Sobre a situación das concentracións parcelarias no concello de Lalín

ı 36083 (11/POC-006281)

130976

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre o estado de construción do parque acuático de Monterrei, no concello do Pereiro de Aguiar,
130980
e a privación á poboación da comarca de Ourense do principal espazo de lecer estival

ı 36091 (11/POC-006282)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Caballero Miguez, Gonzalo e 4 máis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para non apostar polas residencias públicas de maiores na
área de Vigo, así como, a súa posición ante as longas listas de espera e sobre os compromisos e
previsións de actuación nesta materia da Consellería de Política Social
130984

ı 36101 (11/POC-006284)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 3 máis
Sobre a carga de traballo dos xulgados de instrución dos partidos xudiciais de Vigo e A Coruña e a
necesidade do establecemento dun sistema de gardas de 24 horas
130986

ı 36115 (11/POC-006285)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para a recuperación ambiental e produtiva da ría
130990
de Arousa

CSV: BOPGDSPG-9Tm1C4F7U-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ı 36121 (11/POC-006286)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre o funcionamento do Rexistro Galego de Núcleos Zoolóxicos e o retraso nas autorizacións de
130994
apertura

ı 36126 (11/POC-006287)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para a elaboración dun plan estratéxico para a recuperación
130997
ambiental e produtiva das rías galegas

130787

XI lexislatura. Número 334. 22 de xuño de 2022

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

ı 36133 (11/POC-006288)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para garantir a asistencia pediátrica en atención
primaria
131002

ı 36136 (11/POC-006289)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e Castro Rey, Paloma
Sobre a valoración da Xunta de Galicia das reiteradas anulacións xudiciais da tramitación ambiental
de proxectos e as previsións para mellorar os procesos de avaliación ambiental
131006

ı 35867 (11/POC-006253)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Otero Lago, Noelia
Sobre o grao de pluralidade nos servizos informativos na Corporación Radio e Televisión de Galicia
131008

ı 35973 (11/POC-006263)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e Díaz Varela, Noa Susana
Sobre a emisión de programas con contidos inapropiados desde a perspectiva da igualdade de xénero
131010

ı 36093 (11/POC-006283)

CSV: BOPGDSPG-9Tm1C4F7U-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Otero Lago, Noelia
Sobre os criterios de programación e determinación de contidos na televisión e radio da CRTVG
131013
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A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 21 de xuño de 2022, adoptou os seguintes acordos:

1. Procedementos parlamentarios
1.4. Procedementos de información

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

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia e publicación
- 36193 (11/POP-005203)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana e 18 máis
Sobre as xestións levadas a cabo polo Goberno galego para demandar ao Goberno central transferencias de competencias

Admisión a trámite e publicación
- 35835 (11/POP-005163)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e 2 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para axudar os produtores de viño afectados pola
tormenta de sarabia na subzona de Amandi
- 35841 (11/POP-005164)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Otero Lago, Noelia
Sobre as inspeccións e o seguimento da prestación do servizo de transporte escolar

CSV: BOPGDSPG-9Tm1C4F7U-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 35845 (11/POP-005165)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia da actuación levada a cabo polo Concello de Mos
en relación coa licenza directa de obras concedida á cidade deportiva do Real Club Celta
- 35856 (11/POP-005166)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Caballero Miguez, Gonzalo e Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da situación que están a vivir as empresas
- 35862 (11/POP-005167)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Caballero Miguez, Gonzalo e Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Sobre a concentración bancaria e a redución da oferta ﬁnanceira

130789

XI lexislatura. Número 334. 22 de xuño de 2022

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

- 35870 (11/POP-005168)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Caballero Miguez, Gonzalo
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do traballo desenvolvido pola sociedade Impulsa
- 35885 (11/POP-005169)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre as previsións do Goberno galego de realizar un plan extraordinario de contratación de persoal
nos meses de verán para manter a capacidade asistencial do Sistema público de saúde
- 35937 (11/POP-005172)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 3 máis
Sobre a avaliación da Consellería do Medio Rural da posibilidade de urbanización e de uso industrial
duns dous centos mil metros cadrados de gran riqueza e potencial uso agrario na chaira aluvial situada entre Pontecesures e Valga
- 35944 (11/POP-005173)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia en relación coa suspensión da tramitación do parque empresarial de Pontecesures e o estudo doutros posibles usos dos terreos
- 35949 (11/POP-005174)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego en canto ao traslado das instalacións situadas no espazo
natural de interese local da Xunqueira de Alba, en Pontevedra

CSV: BOPGDSPG-9Tm1C4F7U-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 35970 (11/POP-005176)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Caballero Miguez, Gonzalo e 2 máis
Sobre a valoración por parte do Goberno galego dos datos do Índice xeral de produción industrial
en Galicia
- 35990 (11/POP-005177)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Caballero Miguez, Gonzalo e 3 máis
Sobre a previsión do número de camas hospitalarias inoperativas na área sanitaria de Vigo durante
o verán
- 35998 (11/POP-005178)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Castro García, Daniel e 2 máis
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Sobre a política da Xunta de Galicia en materia de normalización lingüística no ámbito das redes
sociais e outras aplicacións
- 36012 (11/POP-005179)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Ríos Santomé, Paulo e 2 máis
Sobre a reactivación do Consello Asesor e Consultivo de Xuventude de Galicia e sobre o impulso
da participación da mocidade nas políticas dirixidas a ela
- 36016 (11/POP-005180)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e Díaz Varela, Noa Susana
Sobre a aplicación dos fondos do Programa de impulso á rehabilitación de ediﬁcios públicos do Goberno do Estado para sufragar as obras previstas no Plan de nova arquitectura pedagóxica
- 36024 (11/POP-005181)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Ríos Santomé, Paulo e 2 máis
Sobre as medidas adoptadas pola Xunta de Galicia e as que prevé no futuro fronte ao aumento
dos problemas de saúde mental na mocidade galega
- 36030 (11/POP-005182)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a xustiﬁcación da existencia do vertedoiro de Sobrado nunha localización que supón riscos
medioambientais e de afección das augas das concas ﬂuviais dos ríos Mandeo e Tambre
- 36041 (11/POP-005183)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 3 máis
Sobre as medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia para reclamar ao Goberno español as máximas
garantías na autovía do Noroeste

CSV: BOPGDSPG-9Tm1C4F7U-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 36045 (11/POP-005184)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e 2 máis
Sobre as medidas que adoptou o Goberno galego en relación coas denuncias realizadas por Ecoloxistas en Acción ante a Consellería do Medio Rural pola eucaliptización das brañas de Loira e da
Serra
- 36054 (11/POP-005185)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Otero Lago, Noelia
Sobre as inspeccións e medidas de control que realiza a Xunta de Galicia en relación coa seguridade
e as condicións laborais dos eventos que patrocina baixo a fórmula do Xacobeo
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- 36062 (11/POP-005186)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e 2 máis
Sobre a instalación dunha macrogranxa para produción de ovos na parroquia de Foxados, no concello de Curtis (A Coruña)
- 36070 (11/POP-005187)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para ofrecer unha solución inmediata de aloxamento aos
peregrinos que queiran pernoitar cando non hai prazas nos albergues públicos
- 36075 (11/POP-005188)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 4 máis
Sobre a previsión de actuacións do Goberno galego ante o expediente de regulación de emprego
presentado na empresa Bosch Service Solutions S.A.U., en Vigo, que afecta 148 empregos
- 36082 (11/POP-005189)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 3 máis
Sobre a intención da Xunta de Galicia de reactivar os procedementos abertos de concentracións
parcelarias no concello de Lalín
- 36085 (11/POP-005190)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre as medidas adoptadas pola Xunta de Galicia para evitar a demora da construción da 1ª
fase do parque acuático no complexo lúdico deportivo de Monterrei, no concello do Pereiro de
Aguiar

CSV: BOPGDSPG-9Tm1C4F7U-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 36090 (11/POP-005191)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Caballero Miguez, Gonzalo e 4 máis
Sobre as razóns polas que Xunta de Galicia non apostou polas residencias públicas de maiores na
área de Vigo
- 36104 (11/POP-005192)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 3 máis
Sobre a posición da Xunta de Galicia ante a demanda de establecer un sistema de gardas de 24
nos partidos xudiciais de Vigo e A Coruña
- 36118 (11/POP-005193)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
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Sobre as previsións da Xunta de Galicia para frear o declive medio ambiental e de produción na ría
de Arousa
- 36129 (11/POP-005194)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre a disposición do Goberno galego para, coa posta a disposición dos medios e recursos necesarios, establecer como máxima prioridade a recuperación ambiental das rías galegas
- 36134 (11/POP-005195)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para garantir a asistencia pediátrica en Atención
Primaria
- 36137 (11/POP-005196)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e Castro Rey, Paloma
Sobre a valoración da Xunta de Galicia das reiteradas anulacións da súa tramitación da avaliación
ambiental de proxectos

Admisión da retirada e publicación do acordo
- 35319 (11/POP-005103)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre a convocatoria pública de subvencións destinadas aos concellos galegos a través do réxime
de concorrencia non competitiva
BOPG nº 328, do 08.06.2022
A Mesa admite a retirada solicitada no doc. núm. 36005.
1.4.4.1.2. Preguntas urxentes (art. 155.5)

CSV: BOPGDSPG-9Tm1C4F7U-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Admisión a trámite ao abeiro do artigo 155.5 do Regulamento do Parlamento, traslado
á Xunta de Portavoces e publicación
- 36150 (11/PUP-000261)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Pérez López, Noelia e 6 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia en relación co desenvolvemento do Plan de Infraestruturas
Sanitarias de Atención Primaria na provincia de Ourense
- 36256 (11/PUP-000262)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Nóvoa Iglesias, Marta e 5 máis
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Sobre a valoración do Goberno galego sobre a reunión mantida coa vicepresidenta primeira e ministra de Asuntos Económicos e Transformación Dixital con relación ao ﬁnanciamento dos proxectos
estratéxicos que ten Galicia no eido industrial
- 36260 (11/PUP-000263)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a colaboración do Goberno galego co Goberno central na mellora do mapa de transportes
- 36263 (11/PUP-000264)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago
Sobre os contratos privados de patrocinio publicitario adxudicados no mes de maio pola Axencia
de Turismo de Galicia mediante procedemento negociado sen publicidade a medios de comunicación con domicilio social en Madríd

1.4.4.1.3. Preguntas ao presidente da Xunta de Galicia

Admisión a trámite, traslado á Xunta de Portavoces e publicación
- 36264 (11/POPX-000071)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para reforzar a Atención Primaria ante o inicio da
temporada estival
- 36266 (11/POPX-000072)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana
Sobre a defensa polo Goberno galego dos intereses de Galicia ante o Estado

1.4.4.2. Preguntas orais en comisión

CSV: BOPGDSPG-9Tm1C4F7U-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia, asignación a comisión e publicación
- 36040 (11/POC-006274)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 3 máis
Sobre a seguridade nas infraestruturas viarias de titularidade estatal en Galicia e as medidas que
vai adoptar a Xunta de Galicia para reclamar ao Goberno español as máximas garantías na autovía
do Noroeste
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 36192 (11/POC-006298)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
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Sobre as actuacións do Goberno galego en materia de transferencia de competencias
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación
- 35834 (11/POC-006247)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e 2 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para axudar os produtores de viño afectados pola
tormenta de sarabia na subzona de Amandi
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 35840 (11/POC-006248)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Otero Lago, Noelia
Sobre os problemas co servizo de transporte escolar no concello de Teo
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 35846 (11/POC-006249)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia da actuación levada a cabo polo Concello de Mos
en relación coa licenza directa de obras concedida á cidade deportiva do Real Club Celta
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 35851 (11/POC-006250)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 3 máis
Sobre o proxecto de remodelación das rúas Aureliano Ferreiro e As Canteiras no concello de Maceda
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

CSV: BOPGDSPG-9Tm1C4F7U-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 35857 (11/POC-006251)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Caballero Miguez, Gonzalo e Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da situación que están a vivir as empresas galegas
e o plan previsto para favorecelas
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 35863 (11/POC-006252)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Caballero Miguez, Gonzalo e Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Sobre a concentración bancaria e a redución da oferta ﬁnanceira
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 35869 (11/POC-006254)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Caballero Miguez, Gonzalo
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do traballo desenvolvido pola sociedade Impulsa
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 35886 (11/POC-006255)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre as previsións do Goberno galego de realizar un plan extraordinario de contratación de persoal
nos meses de verán para manter a capacidade asistencial do Sistema público de saúde
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 35936 (11/POC-006258)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 3 máis
Sobre a avaliación da Consellería do Medio Rural da posibilidade de urbanización e de uso industrial
duns dous centos mil metros cadrados de gran riqueza e potencial uso agrario na chaira aluvial situada entre Pontecesures e Valga
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 35942 (11/POC-006259)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia en relación coa suspensión da tramitación do parque empresarial de Pontecesures e o estudo doutros posibles usos dos terreos
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 35947 (11/POC-006260)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego en canto ao traslado das instalacións situadas no espazo
natural de interese local da Xunqueira de Alba, en Pontevedra
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

CSV: BOPGDSPG-9Tm1C4F7U-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 35971 (11/POC-006262)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Caballero Miguez, Gonzalo e 2 máis
Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia dos datos da actividade industrial e das bases,
medidas e obxectivos para o impulso da produción industrial e o emprego
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 35991 (11/POC-006267)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Caballero Miguez, Gonzalo e 3 máis
Sobre a previsión do número de camas hospitalarias inoperativas na área sanitaria de Vigo durante
o verán
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 35995 (11/POC-006268)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Castro García, Daniel e 2 máis
Sobre a necesidade de dispoñer da versión en galego nas redes sociais e demais aplicacións
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 36006 (11/POC-006269)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre a actuación do Goberno galego en relación coa convocatoria pública de subvencións destinadas aos concellos galegos a través do réxime de concorrencia non competitiva
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 36009 (11/POC-006270)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Ríos Santomé, Paulo e 2 máis
Sobre a valoración da situación actual e as previsións do Goberno galego en materia de fomento
da participación e do asociacionismo xuvenil en Galicia, así como da inactividade do Consello Asesor
e Consultivo de Xuventude de Galicia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 36017 (11/POC-006271)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e Díaz Varela, Noa Susana
Sobre a procedencia dos fondos aplicados para sufragar as obras previstas no Plan de nova arquitectura pedagóxica e a súa publicidade na sinalización de obra
Comisión 4ª, Educación e Cultura

CSV: BOPGDSPG-9Tm1C4F7U-3
Verificación:
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- 36021 (11/POC-006272)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Ríos Santomé, Paulo e 2 máis
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia dos últimos datos relativos á saúde mental da mocidade galega
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 36027 (11/POC-006273)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a xustiﬁcación da xestión da planta de Nostián e da autorización da construción de vasos de
vertedura no vertedoiro de Sobrado que poñen en perigo o ambiente, así como as peculiaridades
no deseño do vertedoiro
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 36044 (11/POC-006275)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e 2 máis
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Sobre a plantación de eucaliptos en zonas de turbeira, singularmente nas brañas de Loira e da
Serra, e a importancia da súa conservación na loita contra o cambio climático
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 36053 (11/POC-006276)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Otero Lago, Noelia
Sobre as inspeccións e as medidas de control que leva a cabo a Xunta de Galicia en relación coa seguridade e as condicións laborais dos eventos que patrocina baixo a fórmula do Xacobeo, así como
as actuacións realizadas, en concreto, ante o accidente acontecido no festival O Son do Camiño
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 36061 (11/POC-006277)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e 2 máis
Sobre a conveniencia de instalar unha explotación avícola de produción de ovos na parroquia de
Foxados, no concello de Curtis (A Coruña), tendo en conta a Declaración de impacto ambiental publicada no Diario Oﬁcial de Galicia do 31 de maio de 2022
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 36071 (11/POC-006278)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia para solucionar o problema que teñen algúns
peregrinos cando non hai prazas nos albergues públicos, e as causas da falta de previsión ao respecto
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 36076 (11/POC-006279)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 4 máis
Sobre a previsión de actuacións do Goberno galego ante o expediente de regulación de emprego
presentado na empresa Bosch Service Solutions S.A.U., en Vigo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

CSV: BOPGDSPG-9Tm1C4F7U-3
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- 36080 (11/POC-006280)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 3 máis
Sobre a situación das concentracións parcelarias no concello de Lalín
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 36083 (11/POC-006281)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre o estado de construción do parque acuático de Monterrei, no concello do Pereiro de Aguiar,
e a privación á poboación da comarca de Ourense do principal espazo de lecer estival
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
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- 36091 (11/POC-006282)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Caballero Miguez, Gonzalo e 4 máis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para non apostar polas residencias públicas de maiores na
área de Vigo, así como, a súa posición ante as longas listas de espera e sobre os compromisos e
previsións de actuación nesta materia da Consellería de Política Social
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 36101 (11/POC-006284)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 3 máis
Sobre a carga de traballo dos xulgados de instrución dos partidos xudiciais de Vigo e A Coruña e a
necesidade do establecemento dun sistema de gardas de 24 horas
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 36115 (11/POC-006285)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para a recuperación ambiental e produtiva da ría
de Arousa
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 36121 (11/POC-006286)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre o funcionamento do Rexistro Galego de Núcleos Zoolóxicos e o retraso nas autorizacións de
apertura
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 36126 (11/POC-006287)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para a elaboración dun plan estratéxico para a recuperación
ambiental e produtiva das rías galegas
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 36133 (11/POC-006288)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para garantir a asistencia pediátrica en atención
primaria
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 36136 (11/POC-006289)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e Castro Rey, Paloma
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Sobre a valoración da Xunta de Galicia das reiteradas anulacións xudiciais da tramitación ambiental
de proxectos e as previsións para mellorar os procesos de avaliación ambiental
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 35867 (11/POC-006253)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Otero Lago, Noelia
Sobre o grao de pluralidade nos servizos informativos na Corporación Radio e Televisión de Galicia
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación Radio e Televisión de Galicia
- 35973 (11/POC-006263)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e Díaz Varela, Noa Susana
Sobre a emisión de programas con contidos inapropiados desde a perspectiva da igualdade de xénero
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación Radio e Televisión de Galicia
- 36093 (11/POC-006283)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Otero Lago, Noelia
Sobre os criterios de programación e determinación de contidos na televisión e radio da CRTVG
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación Radio e Televisión de Galicia
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Santiago de Compostela, 21 de xuño de 2022
María Elena Candia López
Vicepresidenta 1ª
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, 63. Tel. 0034 981 551 545
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Manuel Lourenzo
Sobral, Carmen Aira Díaz, Luis Bará Torres, Iria Carreira Pazos, Daniel
Castro García, Ramón Fernández Alfonzo, Alexandra Fernández Gómez,
María González Albert, Carme González Iglesias, Rosana Pérez Fernández,
Daniel Pérez López, Montserrat Prado Cores, Noa Presas Bergantiños,
Mercedes Queixas Zas, Paulo Ríos Santomé, Xosé Luis Rivas Cruz e Iago
Tabarés Pérez-Piñeiro, deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do
Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa das deputadas e deputados ao
abeiro do disposto nos artigos 152 e 98 do Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Pregunta para resposta oral en Pleno polo trámite de urxencia.

XUSTIFICACIÓN DA URXENCIA
A urxencia motívase na necesidade de que a Xunta dea contas canto antes
das xestións realizadas pola na Comisión Mixta de Transferencias.

CSV: BOPGDSPG-9Tm1C4F7U-3
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Pola Disposición transitoria cuarta do Estatuto creouse a Comisión Mixta
paritaria Xunta-Estado para o traspaso das competencias. Ademais, a citada
disposición prevé que as persoas integrantes da comisión mixta en representación
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, 63. Tel. 0034 981 551 545
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

de Galiza “darán conta periodicamente da súa xestión perante o parlamento
galego”.
Logo das últimas competencias cuxo traspaso foi acordado no ano 2008,
non se volveu transferir ningunha nova competencia. Levamos pois 14 anos de
seca en materia de traspasos e ampliación do autogoberno.
Por outra parte, os acordos acadados no parlamento galego para o traspaso
de competencias de titularidade estatal, como é o caso da AP9 ou tráfico, non se
viron culminados polos atrancos que puxeron as forzas políticas estatais, que
sempre mantiveron posturas ambiguas e cambiantes en función dos seu papel
como goberno ou oposición.
Os recentes acordos parlamentares, tanto no Parlamento galego como no
Congreso, abren a porta á negociación entre o goberno central e a Xunta, no
marco da Comisión Mixta de Transferencias, do traspaso de materias como a
autoestrada AP 9, o dominio público marítimo terrestre, os centros de
investigación oceanográfica ou a inspección de traballo, entre outras moitas.
Mais cómpre que o goberno galego mude a súa actitude dócil e submisa
por unha postura proactiva e reivindicativa, de esixencia ao goberno central de
competencias que reforcen e amplíen o autogoberno, situando a Galiza á par das
CSV: BOPGDSPG-9Tm1C4F7U-3
REXISTRO-dUHqS5kIT-9
Verificación:
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comunidades con maior nivel competencial como o País Vasco e Cataluña.
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Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno
polo trámite de urxencia:
Que xestións levou a cabo a Xunta diante do goberno central para a
demanda de transferencias ao longo da presente lexislatura?

Santiago de Compostela, 20 de xuño de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Ana Pontón Mondelo na data 20/06/2022 10:42:27

Paulo Ríos Santomé na data 20/06/2022 10:42:40

María do Carme González Iglesias na data 20/06/2022 10:42:47

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/06/2022 10:42:53

Alexandra Fernández Gómez na data 20/06/2022 10:42:59
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María Montserrat Prado Cores na data 20/06/2022 10:43:07

Xosé Luis Bará Torres na data 20/06/2022 10:43:14

María González Albert na data 20/06/2022 10:43:21
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Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 20/06/2022 10:43:30

Noa Presas Bergantiños na data 20/06/2022 10:44:20

María del Carmen Aira Díaz na data 20/06/2022 10:44:35

Daniel Castro García na data 20/06/2022 10:44:47

Olalla Rodil Fernández na data 20/06/2022 10:44:55

Iria Carreira Pazos na data 20/06/2022 10:45:04

Daniel Pérez López na data 20/06/2022 10:45:14

Ramón Fernández Alfonzo na data 20/06/2022 10:45:23

Rosana Pérez Fernández na data 20/06/2022 10:45:44

Mercedes Queixas Zas na data 20/06/2022 10:45:52
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Xosé Luis Rivas Cruz na data 20/06/2022 10:46:02
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Á Mesa do Parlamento

Martín Seco García, Carmen Rodríguez Dacosta e Luís Álvarez Martínez,
deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas
de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Pleno.
O proceso de cambio climático está a rematar coa paciencia de moitos
viticultores, outra vez máis volvemos ver como o pedrazo cae nos viñedos
e parte da Ribeira Sacra arruinando a colleita de moitos viticultores neste
ano.
Só en Monforte recolléronse unha medida de 64,6 litros por metro cadrado,
chegando a 81,7 na escola agraria e a 70,7 na Pinguela, todo en menos de
dúas horas, o que dá conta da tormenta que sufriron. Este episodio
climatolóxico, comparable cunha pinga fría, non só afectou a Monforte,
senón que tamén deixou os seus efectos devastadores no municipio de
Sober.
Na mañá do luns os viticultores da subzona de Amandi, dentro da
denominación de orixe Ribeira Sacra, iniciaban a avaliación dos danos,
aínda que tanto o Consello Regulador como varios viticultores da zona
falaban de que se viron afectadas entre o 20 e 30 por cento da superficie,
dependendo da localización das viñas.
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Amandi é unha ladeira da ribeira do Sil que dá nome a unha subzona máis
ampla da denominación de orixe, á que pertencen os viñedos de Doade,
Lobios, Pinol, Santiorxo, Barantes, Bolmente e Marcelle. O pedrazo
castigou case exactamente a mesma tira de terreo que sufriu o pedrazo de
hai catro anos, estamos a falar da franxa situada entre Amandi e
Soutochao, ademais de Cristosende e Sacardebois, doutro lado do Sil.
A tormenta do domingo 29 de maio descargou nunha etapa sumamente
delicada do ciclo vexetativo da vide, que nestes momentos está en fase de
floración, unha fase que se discorre de xeito axeitado fai que os acios
cheguen a callar finalmente. As choivas intensas, e moito menos o pedrazo,
non contribúen á floración do viñedo, que precisa de sol e dun tempo
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estable, cómpre recuperalas con présa mediante a aplicación de
fitosanitarios específicos.
Non é a primeira vez que ocorre unha situación similar na Ribeira Sacra. A
máis recente sucedeu en xuño de 2021, cando unha sarabiada acabou cuns
700.000 quilos de uvas na zona de Chantada e antes en xullo de 2018, outra
tormenta arruinou 300.000 quilogramos de froito na subzona de Amandi,
que dispón de 190 das 1.276 hectáreas que ten a denominación de orixe.
Dende o Grupo Parlamentario Socialista cremos que o Goberno galego
debería de actuar con rapidez para axudar aos viticultores afectados, tanto
con axudas directas como coa posta en marcha dun plan de recuperación do
viñedo na zona danada pola sarabia, en Sober existen ladeiras que perderon
a vendima de tres anos nos derradeiros e tantas dificultades poden causar a
falta de contratación dun seguro que garantise a súa produción.
É máis necesario que nunca que o Goberno galego se sitúe ao carón dos
viticultores e que se garanta que poidan continuar coa súa actividade en
vindeiros anos. Despois dunha tormenta como a do 29 de maio, cómpre
actuar con rapidez para avaliar os danos e unha vez se analicen as viñas
afectadas, realizar os tratamentos fitosanitarios correspondentes. Non só é a
perda directa pola desfeita que poida provocar a sarabia no viñedo, tamén é
importante controlar os efectos secundarios, xa que os danos que provoca
na colleita, senón son tratados, convértense en fonte de entrada de pragas
de fungos e son cruciais as primeiras horas despois para determinar danos e
avaliar accións.
Por iso, os deputados e a deputada que asinan, preguntan:
Que medidas vai adoptar o Goberno galego para axudar aos produtores de
viño afectados pola tormenta de sarabia na subzona de Amandi?
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Pazo do Parlamento, 10 de xuño de 2022

Asinado dixitalmente por:
Martín Seco García na data 10/06/2022 10:38:24

130807

María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 10/06/2022 10:38:40
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 10/06/2022 10:38:53
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Á Mesa do Parlamento

Noa Díaz Varela e Noelia Otero Lago, deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

A prestación do servizo de transporte escolar en toda Galicia está a ser caótica
dende que se adxudicou o novo contrato a finais de decembro de 2021. Unha das
zonas que está a padecer este caos é a comarca de Compostela e concellos
próximos, situación que o Grupo Socialista vén denunciando en innumerables
ocasións sen que a Xunta de Galicia cumpra a súa función de control e
seguimento do cumprimento do contrato que neste caso lle correspondeu a
Monbus.
Aos problemas acontecidos e denunciados polo PSdeG en Negreira ou A Baña
súmanse tamén os da comunidade educativa de Teo, tanto do IES de Cacheiras
como dos CEIP Igrexa de Calo e da Ramallosa.
No primeiro caso, tanto a Anpa como a dirección do propio centro teñen emitidas
queixas á Consellaría sobre o pésimo servizo de transporte escolar, en concreto
coa ruta de Lampai, que chega a recoller en moitas ocasión os e as escolares con
40 minutos de atraso. A pesar de ser coñecedora do problema, lonxe de
solucionalo a empresa nalgunha ocasión enviou un servizo de VTC en vez dun
autobús, como é preceptivo.
Porén, esta situación xa se producía antes deste novo contrato, e foi a Xunta de
Galicia a que no seu día advertiu que unha vez se adxudicase o novo (este
decembro pasado) todo se solucionaría. Mais lonxe de solucionarse, a situación é
cada vez máis insostible para a comunidade educativa.
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No caso do CEIP de Calo, curiosamente cada luns os autobuses das liñas 1 e 3
esquecen ir recoller os 80 nenos e nenas que fan uso deste servizo, provocando
que sexan as familias quen o teñan que facer botando por terra o principal
obxectivo deste servizo como é a conciliación da vida familiar e laboral.
No tocante ao CEIP Plurilingüe da Ramallosa, segundo o contrato deberían existir tres
servizos pero só envían dous autobuses.
Por iso, as deputadas que asinan, formulan a seguinte pregunta:
Está realizando o Goberno galego algún tipo de inspección e seguimento da prestación
do servizo de transporte escolar?
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Pazo do Parlamento, 10 de xuño de 2022

Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 10/06/2022 11:09:42

CSV: BOPGDSPG-9Tm1C4F7U-3
REXISTRO-b6KfnoUPn-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Noelia Otero Lago na data 10/06/2022 11:09:58
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Julio Torrado Quintela, Paloma Castro Rey e
Pablo Arangüena Fernández, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a
súa resposta oral en Pleno.
En xuño do ano pasado o Xulgado do Contencioso Administrativo nº3 de
Pontevedra, anula a licenza directa de obras que o goberno local de Mos
concedeu o 30 de outubro de 2019 á cidade deportiva do Real Club Celta e obriga
ao Concello a revisar a legalidade, como reclamaba a Comunidade de Montes de
Tameiga.
As instalacións foron construídas en terreo rústico da parroquia mosense de
Pereiras. Permitiuse a construción dunha edificación de case 3.000 metros
cadrados cando, pola clasificación de solo rústico de especial protección, só se
podía construír uns pequenos vestiarios e un almacén.
A sentenza xudicial obrigaba ao Concello de Mos a revisar a licenza para
construír os campos de adestramento, ao considerar que a devandita autorización
debería ter sido concedida ao abeiro dun Plan Especial de Dotacións e
Infraestruturas, que non se fixo, e anula unha licenza posterior, para a construción
de vestiarios e instalacións auxiliares, tendo en conta que todo o conxunto forma
un único conxunto.
A sentenza parte de que as obras realizadas non corresponden a meras
instalacións deportivas ao aire libre, senón que son instalacións deportivas
privadas, e de maior importancia, polo que a súa construción non se pode facer
cunha simple licenza municipal directa.
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En maio deste ano o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) reafirma a
ilegalidade das licenzas concedidas polo Concello de Mos ao proxecto para a
construción da Cidade Deportiva do Celta.
O TSXG desestima o recurso de apelación interposto polo Concello de Mos, así
como polo Real Club Celta, contra a sentenza do Xulgado do ContenciosoAdministrativo número 3 de Pontevedra.
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Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Vista a sentencia referida, que valoración fai a Xunta de Galicia da actuación
levada a cabo polo Concello de Mos?

Pazo do Parlamento, 10 de xuño do 2022
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Julio Torrado Quintela
Paloma Castro Rey
Pablo Arangüena Fernández
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 10/06/2022 10:27:52
Julio Torrado Quintela na data 10/06/2022 10:28:06
Paloma Castro Rey na data 10/06/2022 10:28:14
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Pablo Arangüena Fernández na data 10/06/2022 10:28:24
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Á Mesa do Parlamento
Gonzalo Caballero Miguez e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, deputado e
deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A recuperación económica e social tras a crise da covid ten que sustentarse no
tecido produtivo xunto ao impulso dende o sector público. Para xerar emprego,
para investir, para innovar, resulta necesaria a fortaleza das empresas, sobre as
que descansa parte insubstituíble da actividade económica. Deste xeito, é
relevante que xorden empresas resilientes ante as circunstancias cambiantes da
tecnoloxía e da contorna económica, así como que as xa existentes se adapten e
sobrevivan. Corresponde ao goberno da Xunta de Galicia adoptar aquelas
medidas que poidan favorecer ás empresas da nosa comunidade, tanto as que
teñen xa historia propia como aquelas que vaian aparecendo.
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Sen embargo, datos recentes poñen o foco na evolución, supervivencia e
crecemento das empresas galegas. Así, a creación de novas sociedades mercantís
baixou nun 9,3 % en abril en Galicia, respecto ao mesmo mes de 2021, hasta
sumar un total de 372 compañías, segundo datos difundidos o 9 de xuño de 2022
polo Instituto Nacional de Estadística (INE). En Galicia, este descenso foi
superior ao do conxunto do Estado, onde a caída foi dun 8,2 %. En todo caso, este
dato comparado negativo cabe axustalo en función do número de disolucións de
sociedades, que en Galicia caeu respecto a hai un ano máis que no conxunto do
Estado.

As empresas da economía galega teñen que facer fronte a distintos retos como a
transición enerxética e dixital nun contexto moi cambiante, así como a un novo
escenarios de incremento dos custes polo proceso inflacionario e a guerra en
Ucraína, ao cal se suman retos estruturais como o aumento de tamaño ou a
necesaria aposta polo I+D+i. Resulta necesario desde a Xunta de Galicia
desenvolver unha política económica cun compoñente micro e sectorial adaptado
á radiografía do sector empresarial galego que distingue variedade de estruturas
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de gobernanza, unha gama de situacións financeiras, distintos tamaños de
empresas, niveis diferenciados de intensidade tecnolóxica e máis ou menos nivel
de apertura a mercados exteriores, entre outros factores. Corresponde ao Goberno
autonómico xerar un clima e normas axeitadas para potenciar a actividade
empresarial e adoptar medidas necesarias para fortalecer a posición e
supervivencia das empresas galegas.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Como valora o goberno da Xunta a situación que están a vivir as empresas
galegas nestes momentos?

Pazo do Parlamento, 10 de xuño do 2022

Asdo.: Gonzalo Caballero Miguez
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Gonzalo Caballero Míguez na data 10/06/2022 13:19:41
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 10/06/2022 13:19:50
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Á Mesa do Parlamento
Gonzalo Caballero Miguez e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, deputado e
deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
En España existe un proceso de concentración bancaria preocupante, que
introduce ao sector financeiro nunha situación de oligopolización na que tres
entidades suman máis do 75 % das oficinas na metade das provincias. Por outra
banda, no caso galego, o escenario non é moi distinto, segundo datos do propio
sector e do Banco de España.

De acordo co artigo 30 do Estatuto de Autonomía de Galicia, a Comunidade
Autónoma galega ten a competencia exclusiva no que atinxe á defensa das
persoas consumidoras e usuarias, polo que, ante a progresiva redución da oferta
de sucursais bancarias e a competencia imperfecta así como as dificultades
derivadas da fenda dixital a causa do avellentamento da poboación, a Xunta debe
comprometerse e aportar solucións.
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O peche de oficinas en distintos concellos, especialmente no rural, a suba das
comisións bancarias e as dificultades de acceso á banca electrónica para certos
colectivos e zonas territoriais constitúen asuntos relevantes para a cidadanía
galega nos que o goberno da Xunta debe comprometerse para tomar medidas
dentro das posibilidades da súa acción.
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Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Cal é a posición do Goberno galego sobre a concentración bancaria e a
conseguinte redución da oferta financeira no país?

Pazo do Parlamento, 10 de xuño do 2022
Asdo.: Gonzalo Caballero Miguez
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Gonzalo Caballero Míguez na data 10/06/2022 13:23:32
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Gonzalo Caballero Miguez, deputada e
deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
Segundo a información colgada na páxina web da Xunta de Galicia, o 3 de maio
de 2021 o goberno galego constituíu a sociedade Impulsa cun capital fundacional
de 5 millóns de euros, no que a participación no capital social corresponde o 40
% á Xunta de Galicia, 38 % Abanca, 12 % Reganosa e 10 % Sogama, tendo a
encomenda de “dinamizar e ampliar o Polo para a Transformación de Galicia,
unha iniciativa que, promovida pola Xunta de Galicia no marco da candidatura
aos fondos Next Generation, pretende ser circular, sostible, verde, dixital, viva,
inclusiva, xeradora de riqueza no seu entorno e aglutinadora dos intereses de
pequenas e medianas empresas, así como de grandes compañías".
Xa que logo o seu obxectivo debe ser incentivar a actividade produtiva da
comunidade a partir da captación de investimentos, a incorporación de socios e a
colaboración entre institucións públicas e privadas para a posterior posta en
marcha e consolidación de propostas empresariais.
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A proposta inicial da Xunta de Galicia para captar parte destes fondos europeos
foi de 354 proxectos cos que pretendían mobilizar cerca de 20.000 millóns de
euros e segundo as verbas da directora xeral, Enyd López nunha entrevista do 24
de outubro de 2021, “Elegimos socios muy sólidos para que los proyectos salgan
con o sin fondos”, indicando que a labor do dito consorcio non é executar fondos
senón buscar os actores máis axeitados para facelo, indicando que dende Impulsa
Galicia “Desarrollamos las ideas, las maduramos para convertirlas en grandes
proyectos y las liberamos una vez encontrados los inversores y tecnólogos
adecuados. El plan involucra al tejido empresarial al completo, pero la intención
es fomentar la participación de pymes y autónomos, para que sean los
principales beneficiarios de estos proyectos tractores que generarán actividad
económica y cadenas de valor».
Hai tres días, segundo as novas colgadas na páxina web da Xunta de Galicia, o
presidente da Xunta de Galicia mantivo unha reunión co comité técnico do dito
organismo público-privado na que se avaliou a situación actual do Polo para a
Transformación de Galicia e os principais proxectos nos que Galicia está
traballando para captar fondos europeos Next Generation EU.

130817

Por iso, a deputada e o deputado que asinan, preguntan:
Que valoración fai o Goberno galego sobre o traballo desenvolvido por esta
sociedade dende o seu nacemento?
Pazo do Parlamento, 10 de xuño de 2022

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 10/06/2022 13:50:39
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Gonzalo Caballero Míguez na data 10/06/2022 13:50:59
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A previsión de organización do sistema público de saúde de Galicia ten,
anualmente, a necesidade de ordenar os recursos na época de verán debido ás
peticións de vacacións merecidas dos profesionais sanitarios. A previsible e
constatada acumulación de peticións no entorno destes meses obriga a unha
planificación especial que debera contar coa contratación extraordinaria de
profesionais para cubrir estas ausencias e, así, poder manter a continuidade do
sistema asistencial.
Non en tanto, lonxe de aparellar un volume de contratación para cubrir esta
situación, o escenario é utilizado polo goberno da Xunta de Galicia para abaratar
costes do sistema e reducir o investimento en persoal, deixando sen cubrir moitas
destas ausencias e diminuíndo, así, a capacidade asistencial do propio sistema.
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A utilización de datos de diminución da carga asistencial para xustificar a non
contratación resulta un exercicio de funambulismo, xa que canto menor número
de profesionais existan no sistema traballando nun momento puntual pois menor
será a capacidade de atención (sexa de consultas, urxencias, ingresos ou calquera
índice avaliador). Debido a isto, usar ese dato como xustificar dunha medida
tomada a priori, parece complicado.
En todo caso, a necesidade de dotar ao sistema do maior número de profesionais
posibles non debe cinguirse ás necesidades puntuais, senón que pode contribuír a
alixeirar tempos e actos cirúrxicos pendentes, ou a resolver tempos de espera
aproveitando esa suposta menor carga asistencial. Todo encamiñaría a que o
sistema precisa unha maior contratación da prevista, e non aproveitar o tempo de
verán para reducir custes e persoal sanitario.
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Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Contempla o goberno de Galicia realizar un plan extraordinario de contratación
de persoal nos meses de verán para manter a capacidade asistencial do sistema
público de saúde?

Pazo do Parlamento, 13 de xuño de 2022
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 13/06/2022 10:36:58
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Marina Ortega Otero na data 13/06/2022 10:37:06
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Xosé Luis Rivas Cruz, Carmen Aira Díaz e María
González Albert, deputados e deputadas do O Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presentan a seguinte Pregunta para resposta oral en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Xunta está a tramitar o proxecto de interese autonómico do parque
empresarial de Pontecesures. Esta infraestrutura ocupa unha superficie de 326.000 m 2 e
sitúase entre os concellos de Pontecesures e Valga, nunha zona moi urbanizada, nas
proximidades de zonas habitadas e a moi pouca distancia de equipamentos públicos
como o centro de saúde e o IES de Valga.
A maior parte dos terreos do parque previsto están formados por unha gran
chaira que historicamente tivo uso agrario e onde perviven plantacións de forraxes. Na
zona existen tamén mostras de bosques húmidos de salgueiros, amieiros, freixos e
carballos, entre outras especies.
Cómpre salientar que a zona oeste dos terreos previstos para o parque, onde se
sitúan estes bosques húmidos, está caracterizada como unha zona inundábel. Na
contorna existe o topónimo “A Charca” e existen numerosas canalizacións de regatos e,
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segundo a información recollida in situ, grandes reservas de augas subterráneas.
Recentemente, a Dirección Xeral de Calidade Ambiental da Consellaría de
Medio Ambiente, Territorio e Vivenda fixo público o Informe Ambiental Estratéxico do
Parque Empresarial de Pontecesures, documento no que non consta o informe de Augas
de Galicia, feito cando menos sorprendente cando unha parte da superficie do parque é
1
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OFICINA PARLAMENTAR

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

terreo inundábel e existen evidentes impactos no ámbito hidrolóxico. Na páxina 6 do
Informe Ambiental Estratéxico faise referencia á necesidade de acadar o informe
favorábel dos órganos competentes en augas e estradas estatais e autonómicas.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Como avalía a Consellaría do Medio Rural a posibilidade de urbanización e uso
industrial duns 200.000 m2 de grande riqueza e potencial uso agrario na chaira aluvial
situada entre Pontecesures e Valga?

Santiago de Compostela, 13 de xuño de 2022

Asdo.: Luis Bará Torres
Xosé Luis Rivas Cruz
Carmen Aira Díaz
Maria González Albert
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

María del Carmen Aira Díaz na data 13/06/2022 13:00:49

María González Albert na data 13/06/2022 13:00:53

Xosé Luis Rivas Cruz na data 13/06/2022 13:01:04
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Xosé Luis Bará Torres na data 13/06/2022 13:01:17
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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
Luis Bará Torres, Paulo Ríos Santomé e Alexandra Fernández Gómez,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Xunta está a tramitar o proxecto de interese autonómico do parque
empresarial de Pontecesures. Esta infraestrutura ocupa unha superficie de 326.000 m2 e
sitúase entre os concellos de Pontecesures e Valga, nunha zona moi urbanizada, nas
proximidades de zonas habitadas e a moi pouca distancia de equipamentos públicos
como o centro de saúde e o IES de Valga.
A maior parte dos terreos do parque previsto están formados por unha gran
chaira que historicamente tivo uso agrario e onde perviven plantacións de forraxes. Na
zona existen tamén mostras de bosques húmidos de salgueiros, amieiros, freixos e
carballos, entre outras especies, con tipos de hábitats de interese comunitario e interese
prioritario.
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Cómpre salientar que a zona oeste dos terreos previstos para o parque, onde se
sitúan estes bosques húmidos, está caracterizada como unha zona inundábel. Na
contorna existe o topónimo “A Charca” e existen numerosas canalizacións de regatos e,
segundo a información recollida in situ, grandes reservas de augas subterráneas.
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Recentemente, a Dirección Xeral de Calidade Ambiental da Consellaría de
Medio Ambiente, Territorio e Vivenda fixo público o Informe Ambiental Estratéxico do
Parque Empresarial de Pontecesures, documento no que non consta o informe de Augas
de Galicia, feito cando menos sorprendente cando unha parte da superficie do parque é
terreo inundábel e existen evidentes impactos no ámbito hidrolóxico. Na páxina 6 do
Informe Ambiental Estratéxico faise referencia á necesidade de acadar o informe
favorábel dos órganos competentes en augas e estradas estatais e autonómicas.
No citado informe constátase unha incidencia significativa na paisaxe e
impactos negativos pola proximidade a vivendas e equipamentos públicos. Así e todo, o
documento ten carencias importantes pola falta de información sobre a hidrografía,
sobre o posíbel impacto das actividades industriais na poboación, sobre as previsións de
incremento do tráfico pesado ou sobre a perda de miles de metros cadrados de superficie
con grande potencialidade para a produción agraria.
O citado parque empresarial terá unha forte incidencia territorial en
Pontecesures, xa que se trata dun concello moi pequeno en extensión, con 6,7 km2 de
superficie, que está atravesado pola AP9, a estrada N550, a estrada PO-548
Pontecesures-Vilagarcía e a vía do tren. Tendo en conta a proximidade ao casco urbano
do parque empresarial previsto, e a ocupación de 326.000 m2, esta infraestrutura
compromete e dificulta gravemente o desenvolvemento sustentábel do concello.
Considerando o impacto territorial sobre o medio, o impacto da actividade
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industrial nunha contorna densamente poboada, a repercusión negativa que vai ter o
incremento de tráfico pesado na zona urbana, resulta provocador que responsábeis do
goberno galego utilicen expresións como “polígono amable” e “ecopolígono”.
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Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno :
Ten previsto a Xunta suspender a tramitación do parque empresarial de
Pontecesures, abrir un proceso de diálogo co concello e coa veciñanza afectada, e
estudar outros posíbeis usos e aproveitamentos dos terreos nos que se proxecta o parque
empresarial?

Santiago de Compostela, 13 de xuño de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 13/06/2022 13:15:32
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Paulo Ríos Santomé na data 13/06/2022 13:15:36

Alexandra Fernández Gómez na data 13/06/2022 13:15:44
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Paulo Ríos Santomé e Alexandra Fernández Gómez,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Xunqueira do río Alba conforma un Espazo Natural de Interese Local con
480.000 m² de extensión, promovido polo concello de Pontevedra e declarado en 2012
pola Consellaría de Medio Ambiente da Xunta de Galiza.
En parte desta Xunqueira e dentro do ámbito do ENIL existiron varios terreos en
dominio público marítimo terrestre con concesións de Costas, das que foron
beneficiarias ou usuarias varias administracións:
- A Deputación Provincial coa concesión dos terreos para a Imprenta Provincial
e para o Parque de Maquinaria.
- A Consellaría de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, para naves de diversos
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servizos e almacén de maquinaria e vehículos.
- A Dirección Xeral de Costas con diversas dependencias en edificios situados á
beira da Avenida de Domingo Fontán e terreos circundantes. Ademais, dispón dunha
parcela na que antigamente existiu un campo de fútbol construído pola
Deputación.
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- A Dirección Xeral de Tráfico con edificacións e espazos colindantes para
probas do carné de conducir.
Segundo se desprende dunha resposta do goberno central a preguntas
formuladas polo BNG, na Xunqueira de Alba non existe ningunha concesión en vigor.
Unicamente está pendente de resolver a prórroga extraordinaria solicitada pola
Deputación Provincial para o parque de maquinaria, pendente dun proxecto para o
traslado ao parque empresarial de Barro.
Polo tanto, as demais administración están facendo uso dunha concesión de
maneira ilegal, xa que todas as concesións de dominio público marítimo terrestre
outorgadas antes da entrada en vigor da lei de costas de 1988 venceron en xullo de
2018.
As administracións deben dar exemplo no relativo ao respecto ao medio
ambiente e á recuperación de espazos de dominio público, seguindo o criterio de que
non deben estar nesta ubicación as instalacións que non estean relacionadas co dominio
público marítimo terrestre e que poidan trasladarse a outro emprazamento. A Xunta de
Galiza, e nomeadamente a consellaría de medio ambiente deben predicar co exemplo,
polo que debe desenvolver un plan para trasladar os equipamentos e infraestruturas que
actualmente se ubican na Xunqueira de Lérez.
Os terreos ocupados polas citadas concesións, unha vez liberados das mesmas,
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permitirían crear unha gran zona verde arborada de grande interese desde o punto de
vista ambiental e con potenciais usos recreativos e de lecer.
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Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno :
Que previsións ten o goberno galego en canto ao traslado das instalacións
situadas en dominio público na Xunqueira de Alba a outro emprazamento?

Santiago de Compostela, 13 de xuño de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 13/06/2022 13:29:02

Paulo Ríos Santomé na data 13/06/2022 13:29:05
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Alexandra Fernández Gómez na data 13/06/2022 13:29:13
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Á Mesa do Parlamento
Gonzalo Caballero Miguez, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Martín
Seco García, deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Pleno.
A estrutura produtiva galega experimentou nos últimos anos un debilitamento do
sector industrial, que perdeu peso relativo tanto en termos de valor engadido
bruto como en termos de emprego. En concreto, nos trece anos de gobernos da
Xunta de Galicia presididos por Alberto Núñez Feijóo, a falla de política
industrial activa caracterizou un tempo no que desapareceron importantes
empresas galegas e no que o sector industrial non conseguiu o desenvolvemento
necesario para situarse no 20% do PIB, aquel umbral sinalado hai una década
pola Comisión Europea como referencia para a industria.
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A comparación de datos recentes con España amosa a preocupante evolución
dalgúns indicadores industriais para Galicia, como por exemplo o Índice de
Produción Industrial. Cos datos do primeiro cuadrimestre de 2022, constátase que
a produción industrial galega caeu nun 6,5 % en relación ao mesmo período do
exercicio anterior; mentres no total de España subiu un 2 %. Esta tendencia
inversa, de crecemento do sector industrial en España mentres se amosa un
decrecemento industrial en Galicia, supón unha fonda chamada de atención para a
economía galega, na que o peso do VEB industrial xa se reducira previamente.
Pero, ademais, a evolución do IPI evidencia que a produción industrial media
desplumouse en Galicia nun 8 % en abril deste ano, sendo a comunidade
autónoma española onde máis caeu nese mes.

A crise industrial en Galicia amosa evidencias empíricas en datos coma ese, que
corroboran a necesidade dunha política industrial activa dende o goberno da
Xunta de Galicia. É evidente que hai sectores e empresas de éxito na economía
galega, algunhas novas e outras con décadas de madurez e rodaxe, pero tamén
que hai outras en fases complicadas, pero tanto detrás dunhas como noutras
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subxace a ausencia de política industrial que acompañe ao emprendemento nos
ámbitos tecnolóxicos, enerxético, estratéxicos e de investimento, entre outros.
Por todo o exposto, os deputados e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Que valoración económica fai a Xunta de Galicia dos datos do IPI, que amosan os
problemas industriais da economía galega?

Pazo do Parlamento, 13 de xuño do 2022

Asdo.: Gonzalo Caballero Miguez
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Martín Seco García
Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Gonzalo Caballero Míguez na data 13/06/2022 17:06:25
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 13/06/2022 17:06:35
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Martín Seco García na data 13/06/2022 17:06:46
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Á Mesa do Parlamento
Gonzalo Caballero Miguez, Leticia Gallego Sanromán, Noelia Otero Lago e
Julio Torrado Quintela, deputados e deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a
súa resposta oral en Pleno.
A sanidade pública galega require de maior compromiso por parte do goberno da
Xunta e é sabido que aos problemas habituais, súmase nos verás debilidades na
xestión e no mantemento ordinario dos servizos.
Xunto a vacacións que non se cubren en atención primaria, tamén a atención
hospitalaria se debilita.
Deste xeito, moitas camas estarán inoperativas nas distintas áreas sanitarias e este
é o caso da área sanitaria de Vigo.
Segundo os datos oficiais, a área sanitaria de Vigo terá inoperativa un 11% das
súas camas este verán reducindo "a totalidade da hospitalización" pois esta área
non funcionará ao 100% a pesares de ter sofrido xa recortes previos.
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A maiores, a última actualización das listas de agarda sitúa nunha media de 74.8
días o tempo que a cidadanía da área de Vigo ten que esperar para unha operación
no Servizo Galego de Saúde e esto implica oito xornadas máis que na anterior
serie de datos. Ademáis, rexístranse agardas dramáticas, posto que no caso das
cirurxías traumatolóxicas toca esperar 102.8 días, o cal implica 15 xornadas máis
de espera que no período anterior.

Nun momento no que a sanidade pública galega aínda non recuperou os niveis de
atención prepandemia cómpre que a Xunta faga un esforzo tanto en atención
hospitalaria como primaria e que se tomen todas as medidas posibles para reducir
significativamente as listas de espera tamén na área sanitaria de Vigo.
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Por todo o exposto, os deputados e as deputadas que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Por que a área sanitaria de Vigo terá inoperativas o 11 % das súas camas
hospitalarias neste verán?

Pazo do Parlamento, 14 de xuño do 2022

Asdo.: Gonzalo Caballero Miguez
Leticia Gallego Sanromán
Noelia Otero Lago
Julio Torrado Quintela
Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Gonzalo Caballero Míguez na data 14/06/2022 11:43:13
María Leticia Gallego Sanromán na data 14/06/2022 11:43:21
Noelia Otero Lago na data 14/06/2022 11:43:30
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Julio Torrado Quintela na data 14/06/2022 11:43:38
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Á Mesa do Parlamento
Daniel Castro García, Mercedes Queixas Zas e Manuel Lourenzo Sobral,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral en Pleno, sobre a necesidade de dispoñer da versión en galego nas redes
sociais e demais aplicacións.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O xeito de comunicarnos e relacionarnos co mundo e coas persoas cambiou
moito nas últimas décadas e anos. Un dos principais motivos deste troco está
relacionado coa aparición das redes sociais e da Intelixencia Artificial.
Estas plataformas mudaron de xeito radical a maneira de falar coas persoas, de
coñecer xente, de traballar ou de empregar os instrumentos que nos rodean entre outros
moitos aspectos. Neste sentido, todas as persoas viron as súas vidas afectadas por esta
revolución dixital, mais se houbo alguén que o notou directamente foi a mocidade.
A mocidade está case dun xeito constante nas redes sociais e polo tanto unha
grande parte da súa comunicación se leva a cabo nas mesmas. Deste xeito, resulta
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evidente que a presenza da lingua galega en todas estas plataformas se volve vital para a
súa normalización.
As razóns que explican esta afirmación son moi sinxelas. A primeira é por unha
sinxela cuestión de dereitos lingüísticos. Os e as galegas e calquera outro habitante do

1

130834

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

mundo ten dereito a poder ter as súas redes sociais ou a comunicarse cos instrumentos
que a rodean en galego, na súa lingua.
A segunda está relacionada coa plena normalización da nosa lingua. Unha lingua
non pode estar normalizada se non ten presenza nos espazos no que os seus falantes
están ou participan dun xeito constante.
Por último, temos a razón do prestixio. Sermos capaces de permitir que o
Facebook, o Instagram, o Twitter, o Tiktok, Whatsapp, Twitch ou moitas outras
aplicacións estean en galego fornecerían á nosa lingua dun maior prestixio que
facilitaría que moitas persoas desen o paso a falar galego.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Está disposta a Xunta de Galiza a realizar os esforzos necesarios para que
poidamos empregar todas as redes sociais e demais aplicacións en galego canto antes?

Santiago de Compostela, 14 de xuño de 2022
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Asdo.: Daniel Castro García
Mercedes Queixas Zas
Manuel Lourenzo Sobral
Deputada e deputados do G.P. do BNG

2

130835

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 14/06/2022 13:19:16

Mercedes Queixas Zas na data 14/06/2022 13:19:20
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 14/06/2022 13:19:33
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Á Mesa do Parlamento
Paulo Ríos Santomé, Iria Carreira Pazos e Olalla Rodil Fernández,
deputado e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral en Pleno, instando o Goberno galego a impulsar e garantir a participación
real da mocidade nas diferentes políticas dirixidas á mesma.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A elaboración de políticas públicas dirixidas á mocidade, a súa abordaxe e o seu
éxito deben pasar necesariamente por unha mocidade activa en todos os aspectos deste
proceso. A mocidade como suxeito precisa de ferramentas coas que sexa quen de verse
involucrada no que lle atinxe, tanto en presente coma en futuro.
Actualmente non existe unha política xuvenil integral, coordinada e
cohesionada, unha política xuvenil que non infantilice á mocidade galega nin a
considere un suxeito pasivo sen capacidade de iniciativa propia para aportar na mellora
do seu proxecto de vida.
A Xunta de Galiza non se está a tomar en serio a necesidade de inverter esforzos
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na mocidade, e vemos ano a ano como esmorece o tecido asociativo xuvenil, como se
suceden campañas pouco ambiciosas e cun compoñente absoluto de inercia onde unha
parte importante da mocidade fica esquecida.
Se analizamos os diferentes programas e a elaboración de documentos como o
Plan Estratéxico de Xuventude da Xunta de Galiza, vemos que a participación está moi
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limitada e acoutada, unha participación, que aínda que fundamental, é totalmente
insuficiente.
Cando se fala de participación acoutada, de infantilización da mocidade e da
inercia que caracteriza a política xuvenil da Xunta, exemplarizámola na participación
baseada en cuestionarios pechados e en entornos acoutados.
En si mesmo isto non é negativo, mais é necesario impulsar unha participación
real, que parta da mocidade e que non se vexa circunscrita a un momento concreto con
pouco fondo e sen sumar de verdade á mocidade nas cuestións que lle atinxe.
A mocidade galega debe estar presente nas políticas de emprego, de vivenda, de
lecer, de saúde, con especial atención á saúde mental, e en definitiva, debe estar
presente e formar parte do que lle atinxe.
Para isto é necesario comezar cun traballo fundamental para o futuro deste país,
e así, como primeira acción, deberá ser imprescindible activar as ferramentas que ten a
mocidade galega para aportar, participar e influír nas políticas públicas.
O Consello Asesor e Consultivo da Xuventude de Galiza leva paralizado 8 anos,
un organismo oficial que ten funcións tan importantes como a de debater e elaborar
informes da situación da mocidade galega nos diferentes ámbitos.
Reactivalo é o primeiro chanzo que hai que dar de cara a impulsar a dinamizar a
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participación nunha política xuvenil baseada na inercia, na inocuidade, e na
participación como consumo.
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Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno :
Que medidas concretas vai adoptar a Xunta de Galiza para reactivar o Consello
Asesor e Consultivo de Xuventude de Galiza e para impulsar e garantir a participación
real da mocidade nas diferentes políticas dirixidas á mesma?

Santiago de Compostela, 15 de xuño de 2022

Asdo.: Paulo Ríos Santomé
Iria Carreira Pazos
Olalla Rodil Fernández
Deputado e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Paulo Ríos Santomé na data 15/06/2022 09:25:45
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Iria Carreira Pazos na data 15/06/2022 09:25:48

Olalla Rodil Fernández na data 15/06/2022 09:25:58
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Á Mesa do Parlamento
Noelia Otero Lago e Noa Díaz Varela, deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a
súa resposta oral en Pleno.
A Xunta de Galicia presentaba en 2021 o Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica
anunciado cunha dotación de 191 millóns de euros e co que segundo a
información trasladada pola consellería ten previsto actuar en catro de cada dez
dos arredor 1.100 centros escolares de titularidade pública que conforman o noso
sistema educativo galego.
Paralelamente, dende o Goberno do Estado teñen activo o Programa de Impulso á
Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) que persegue a rehabilitación
sostible do parque público institucional cunha visión integral que abarca a todo
tipo de edificios públicos (administrativos, educativo, asistencial, deportivo,
sanitario, cultural,…) e segue os principios da Axenda Urbana Española e os
obxectivos de sustentabilidade, estética e inclusión da nova iniciativa Bauhaus
europea, sen perder de vista o principal obxectivo do Plan: lograr un aforro
enerxético medio superior ao 30 %. Non hai que esquecer que unha gran parte do
parque público edificado construíuse antes do ano 79 e presenta deficiencias
enerxéticas.
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Dentro deste plan de recuperación dotado cun orzamento total de 1.080 millóns
de euros, 480 se transferiron directamente ás comunidades autónomas para
rehabilitar os seus edificios (o PIREP autonómico).
O Programa de Impulso á Rehabilitación de edificios públicos dos gobernos
autonómicos articúlase en forma de convenios, que asina o Ministerio de
Transportes con cada autonomía. O convenio que pon en marcha este programa
en Galicia foi asinado a finais de decembro de 2021 pola secretaria de estado do
Ministerio, Isabel Pardo de Vera e pola conselleira de Medio Ambiente, Territorio
e Vivenda, Ángeles Vázquez.
Por este acordo, Galicia recibe 27.331.200 euros do Ministerio con cargo ao Plan
de Recuperación, Transformación e Resiliencia para rehabilitar 26 edificios de
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titularidade autonómica, con especial fincapé nas actuacións de mellora da
eficiencia enerxética.
Do total deses edificios, 21 lle corresponden á Consellería de Cultura, Educación
e Universidade, que destina a obras en centros educativos de 16 concellos, moitas
delas xa rematadas.
Por todo o exposto, as deputadas que asinan formulan a seguinte pregunta para o
seu debate en Pleno:
Sufragou a Xunta de Galicia algunha obra prevista inicialmente no Plan de Nova
Arquitectura Pedagóxica coa achega millonaria do Estado polo PIREP?

Pazo do Parlamento, 14 de xuño do 2022
Asdo.: Noelia Otero Lago
Noa Díaz Varela
Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noelia Otero Lago na data 15/06/2022 11:11:22
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Noa Susana Díaz Varela na data 15/06/2022 11:11:29
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Á Mesa do Parlamento
Paulo Ríos Santomé, Iria Carreira Pazos e Montserrat Prado Cores,
deputado e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral en Pleno, relativa ás medidas fronte ao aumento nos problemas de saúde
mental na mocidade galega.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A COVID-19 colocou en primeiro plano a nosa saúde e evidenciou a
necesidade de contar cuns servizos públicos fortes. Alén dos efectos na saúde física, a
crise sanitaria reforzou as dinámicas alienantes e illadoras dun falido Estado de Benestar
relacionadas coas formas modernas de sufrimento psíquico na mocidade.
Cando falamos de saúde mental non podemos ignorar o contexto social e as
enfermidades psíquicas non poden encasillarse como algo puramente biomédico. O
impacto da pandemia entre a xente nova é sistemático, profundo e desproporcionado, a
COVID-19 cambiou por completo a nosa forma de relacionarnos, afectando a nosa
saúde non só física, senón tamén mental e afondou aínda máis na situación de
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precariedade laboral que vivimos a xuventude a nivel mundial.
Na mocidade, a pandemia tivo efecto inmediato na educación e no emprego, xa
que unha grande parte das mozas que estaban traballando antes da pandemia perderon o
seu posto de traballo, vendo moitas outras as súas condicións laborais deterioradas e a
súa carga de traballo aumentada baixo o pretexto do teletraballo. Tamén no benestar
mental cun contrastado aumento dos problemas de saúde mental entre a mocidade,
1
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derivados da preocupación tanto pola pandemia como pola crise económica e social
derivada desta.
Esta situación de medo ao futuro, incerteza e precariedade deixa uns datos moi
preocupantes, marcando no 2020 un máximo histórico no rexistro de suicidios,
converténdose estes na segunda causa de morte no Estado para as persoas entre 15 e 29
anos e duplicándose as demandas de consulta en especialistas de saúde mental entre o
2019 e o 2021.
Incrementáronse os factores de risco, aumentaron os trastornos mentais, a
depresión, a ansiedade ou o insomnio e empeoraron os trastornos mentais graves debido
ás barreiras asistenciais. A situación económica, o desemprego, a precariedade, a
imposibilidade de acadar unha independencia económica ou de acadar a emancipación
son feitos chaves que afondan na aparición e no mantemento no tempo nos problemas
de saúde mental na mocidade.
Polo tanto, é fundamental que dende as institucións se poñan medios materiais,
económicos e humanos co fin de previr os problemas de saúde mental que se poden
desencadear na mocidade, así como tamén para tratar os problemas existentes, á vez que
é necesaria unha mudanza no modelo precarizador e negador dun futuro digno para a
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mocidade galega.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno :
Cales son as medidas presentes e futuras ante a preocupante e crecente situación
que vive a mocidade galega en relación á saúde mental?
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Santiago de Compostela, 15 de xuño de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Paulo Ríos Santomé na data 15/06/2022 11:40:38

Iria Carreira Pazos na data 15/06/2022 11:40:41
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María Montserrat Prado Cores na data 15/06/2022 11:40:50

3

130844

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
Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Mercedes Queixas Zas, deputados
e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A planta de Nostián foi deseñada para tratar os residuos da cidade da Coruña e
da súa área metropolitana, coñecida como Consorcio. Esta planta baseada na
compostaxe, inicialmente dispoñía do seu propio vertedoiro para eliminar os rexeites.
Faise necesario dicir que este tipo de plantas requiren dunha boa separación en orixe da
materia orgánica, cousa que non ocorre coma sería desexable, e consecuentemente
prodúcense rexeites non reciclables que é imprescindible eliminar, ben en vertedoiro,
ben en incineración. O vertedoiro da planta colmou antes do previsto, arredor do ano
2008.
Nestes momentos, e desde o ano 2019, en Nostián véñense producindo, máis ou
menos 90.000 tm/ano de rexeites coma resultado de recibir unhas 180.000 tm/ano de
lixo en bruto dos 400.000 habitantes da Coruña e Área Metropolitana. Desas 90.000 tm,
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55.000 ( para 240.000 habitantes) corresponden a cidade da Coruña ( 35.000 de rexeites
e 20.000 de afino) e outras 35.000 ( para 160.000 habitantes) corresponden ao
Consorcio ( 22.000 de rexeites e 13.000 de afino).
A empresa Albada que tiña e ten aínda a concesión da Planta de Nostián
xestionou estes rexeites con diferentes vertedoiros desde hai máis de 12 anos, tanto os
1
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do Consorcio coma os da Coruña. Os do Consorcio estiveron indo ao vertedoiro de
Daorje en Cerceda, a carón de Sogama, ata mediados de 2017 data en que colmou,
pechou e daquela adxudicáronse en concurso público a Gestán Medioambiental. Os da
cidade da Coruña estiveron indo ao vertedoiro de Sobrado, dun xeito nada claro, ata que
abriu o de Grixoa en 2012.
A partir de 2019 vanse denegando sucesivas autorizacións de novos vertedoiros
ou ampliacións dos existentes e modifícase de oficio a AAI de Grixoa para que non
poidan recibir os rexeites do Concello da Coruña. Así mesmo autorízase a ampliación
da planta de lixiviados a Gestán, o almacenamento e transvase na súa planta de Arteixo
(sen licenza municipal) e a construción dun novo vaso en Sobrado dos Monxes de máis
de 500.000 m3.
A escusa para modificar a AAI de Grixoa foi a dos cheiros, pero ao non existir
normativa ao respecto, na Consellería recorreron ao famoso contido COD existente nos
rexeites de Albada. O certo é que se os rexeites do concello da Coruña son os mesmos
que os do Consorcio, lembremos que en Nostián non se trata o lixo por separado, e que
Gestán recibe en Sobrado estes rexeites desde hai xa anos, a Consellería non aplica por
igual a normativa.
Como resultado da modificación da AAI de Miramontes, e do peche deste
vertedoiro a fins de abril, os rexeites do concello da Coruña non tiñan a onde ir e nese
verán de 2019 comezaron a se acumularen na planta de Nostián milleiros de toneladas
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sendo ameazada a empresa Albada con sancións se non daba solución ao problema.
Ao vertedoiro das Pías restáballe, nesa altura, pouca capacidade no vaso de
vertido, máis ou menos para 100.000 tm máis. Pero coma por arte de maxia constrúe un
novo vaso con capacidade para 530.096m3 e cunhas posibilidades de eliminación anual
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de 25.000 tm de residuos non perigosos procedentes dos tratamentos de valorización e
centros produtores de residuos.
O realmente curioso é a ubicación deste vertedoiro. Está na serra do Bocelo
entre os nacementos dos ríos Mandeo e Tambre, coa escorrentía para o chamado regato
das Pías que vai parar ao Mandeo. Toda unha lección de suicidio medioambiental.
De anos anteriores, o vertedoiro conta con máis de 500.000 m3 de lixo selado
nun vaso acondicionado ilegalmente e con acumulacións de lixo depositado ilegalmente
e transportado con nocturnidade contando coa complicidade da Xunta de Galiza.
Resulta, cando menos, chocante, que se Nostián produce os mesmos rexeites
porque procesa indistintamente o lixo urbano procedente do concello de A Coruña e do
Consorcio das Mariñas, se o da Coruña superaba amplamente o COD para entrar nun
vertedoiro de residuos non perigosos, en Sobrado estean entrando eses mesmos rexeites
sen que as inspeccións preceptivas por lei detecten ningunha anomalía.
Unha nova oroxénese que acabala o tempo estase a producir nos montes do
Bocelo, unha montaña que medra e medra, superando ilegalmente o perfil orixinal.
Chocante resulta tamén o emprazamento do novo vaso, mesmo a carón do
Camiño de Santiago Norte, todo un exemplo para a comarca de respecto ao Patrimonio
e do cumprimento que se lle esixe a calquera veciño que queira cambiar unha soa tella
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do tellado de calquera construción que se atope en ubicación semellante.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
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Como é posible a existencia do vertedoiro de Sobrado ( As Pías) nos montes do
Bocelo entre os nacementos dos ríos Mandeo e Tambre, co perigo que supón para o
medio ambiente e a afectación das augas destas dúas concas fluviais?

Santiago de Compostela, 15 de xuño de 2022

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
Mercedes Queixas Zas
Luis Bará Torres
Deputados e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Rivas Cruz na data 15/06/2022 12:21:46

Mercedes Queixas Zas na data 15/06/2022 12:21:49
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Xosé Luis Bará Torres na data 15/06/2022 12:22:00
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Alexandra Fernández Gómez e
Paulo Ríos Santomé, deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presentan a seguinte Pregunta para resposta oral en Pleno, sobre o derrubamento do
viaduto dos Castros na A-6.

A comezos do mes de xuño tivo lugar o colapso e derrube do viaduto dos
Castros, na A-6. Un feito sen precedentes próximos no Estado español que se produciu
logo de máis dun ano de obras nesa parte da infraestrutura.
Ese tramo da A-6 en sentido Madrid estaba pechado ao tráfico mais non o que se
atopa ao seu carón que era perfectamente transitable.
Até o momento descoñécense as causas do derrubamento nin se existen outros
puntos na infraestrutura –de vital importancia desde o punto de vista económico, social
e da mobilidade-- afectados. Así as cousas, o Ministerio de Transporte pechou ao tráfico
o tramo paralelo.
Para o Bloque Nacionalista Galego urxen explicacións, transparencia, unha
profunda investigación sobre o acontecido xunto cunha auditoría da infraestrutura mais
tamén un calendario claro que permita recuperar a conectividade canto antes polos
prexuízos sociais e económicos que está a causar.
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A A6, que conecta Galiza coa Meseta, é unha infraestrutura viaria construída hai
apenas vinte anos que xoga un papel determinante na mobilidade de Galiza e moi
especialmente de Lugo, unha provincia, cómpre lembrar, enormemente agraviada en
materia de infraestruturas. Pendentes están de rematar, despois de dúas décadas, a A-54
(Lugo-Compostela), a A-56 (Lugo-Ourense) ou a autovía da Mariña (A-74). Nin que
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dicir xa da ausencia dun servizo ferroviario digno de tal nome porque a veciñanza de
Lugo carece directamente del.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Que medidas vai adoptar a Xunta de Galiza para reclamar ao Goberno español
as máximas garantías na A-6?

Santiago de Compostela, 15 de xuño de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Xosé Luis Bará Torres na data 15/06/2022 17:04:58

Paulo Ríos Santomé na data 15/06/2022 17:05:02

Alexandra Fernández Gómez na data 15/06/2022 17:05:10

2

130850

OFICINA PARLAMENTAR

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

CSV: BOPGDSPG-9Tm1C4F7U-3
REXISTRO-f2ZC4pal2-2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Olalla Rodil Fernández na data 15/06/2022 17:05:18
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Á Mesa do Parlamento

Martín Seco García, Carmen Rodríguez Dacosta e Noa Díaz Varela, deputado e
deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A protección de brañas e turbeiras é esencial na loita contra o cambio climático,
algo recoñecido pola totalidade da comunidade científica. Só co 3 % da
superficie do planeta, as turbeiras acumulan o 30 % do CO2 do planeta, calculase
que o volume de carbono acumulado nas turbeiras de todo o mundo é comparable
ao total que hai na atmosfera, supera incluso o acumulado nos bosques do
planeta. A súa conservación, por tanto, é absolutamente fundamental na loita
contra o cambio climático.
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As turbeiras de Galicia están entre as que presentan unha maior taxa de
acumulación de carbono a nivel mundial –e, por tanto, de secuestro de CO2
presente na atmosfera-, segundo reflicte un estudio publicado na revista “Nature
Climate Change” no ano 2018, asinado por un equipo internacional no que
colaboran dous investigadores do grupo de investigación Ciencia do Sistema
Terra da USC, que destacaron na presentación dese traballo a nivel Galicia que as
turbeiras son espazos naturais que participan en múltiples funcións ecolóxicas,
como a regulación da descarga de auga cara aos ríos, a depuración de auga, servir
como hábitat de biodiversidade, “ademais de ser auténticas bibliotecas nas que
está escrito o noso pasado”. Igualmente afirmaban que “Dado o delicado
equilibrio entre captar e liberar carbono e, por tanto, entre pasar de sumidoiro a
fonte, a protección e recuperación das turbeiras deberían ser obxectivos
prioritarios tanto en Galicia como en España” e que “Se estes ecosistemas non se
coidan, ese CO2 libérase co mesmo efecto que xera a contaminación da industria.
É dicir, as consecuencias para o cambio climático son as mesmas: non
preservalas provoca efecto invernadoiro”.
Hai que lembrar que a pesar dos múltiples recordatorios realizados no marco da
Comisión Estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, Galicia non
rexistrou ata o momento ningunha zona húmida no Inventario Español de Zonas
Húmedas, creado en 2004, tal e como demanda o Real decreto 435/2004, do 12
de marzo, polo que se regula este inventario nacional.
En Galicia o Decreto 127/2008 desenvolve o réxime xurídico das zonas húmidas
protexidos de Galicia. A pesar das previsións deste decreto, ben claras e non
deixadas á discrecionalidade da Administración autonómica, case 15 anos
despois da entrada en vigor desa norma non existe –porque a Xunta non o
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elaborou- o inventario de zonas húmidas previsto detalladamente no propio
decreto, que o configura como o instrumento que recollerá de forma sistemática
as zonas húmidas situadas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia
que se atopen incluídas nalgunha das tipoloxías establecidas no anexo II, como é
o caso das turbeiras, entre outros presentes en Galicia.
Por tanto, fóra das cinco zonas húmidas Ramsar, radicadas todas elas na costa e
que representan unha mínima fracción dos valiosos ecosistemas deste tipo que
ten Galicia, o resto das zonas húmidas, sinaladamente as nosas valiosísimas
turbeiras, non existen para a Administración galega, atopándose na actualidade
sometidas estas últimas a dous tipos de ameazas fundamentais: a eucaliptización
acelerada, que leva a desecar turbeiras enteiras, e o elevado número de proxectos
eólicos en tramitación.
Na parroquia de Castriz no límite entre os concellos de Santa Comba e
Coristanco existían unhas brañas de enormes dimensións, posiblemente un dos
breixos atlánticos máis grandes de toda Galicia e a nosa sorpresa é observar
como este espazo que debería de estar protexido pola Administración autonómica
tal e como indicabamos no exposto anteriormente se está a converter nun
eucaliptal, con parcelas enormes drenando a auga existente para logo poñer
planta de eucalipto e outras coa plantación xa realizada.
A mediados do mes de abril, o Grupo Parlamentario Socialista visitaba a zona
con representantes de “Ecoloxistas en Acción” e podemos dar fe do delito
ecolóxico que se está a levar a cabo ante os ollos das autoridades medio
ambientais e forestais do Goberno galego, con parcelas preparadas e outras con
eucalipto recentemente colocado nun período de moratoria para as plantacións
desta especie e onde non existía plantación previa e só unha enorme turbeira chea
de breixo.
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A asociación “Ecoloxistas en Acción” denunciou o tema ante a Consellería do
Medio Rural e a de Medio Ambiente e ata na Garda Civil, nela pedían a
incoación do correspondente procedemento sancionador e a reposición da zona
húmida denominada Braña da Serra ou Braña Loira a súa situación anterior,
eliminando as plantacións de eucaliptos e os sistemas de drenaxe instaurados.
Xa que con carácter transitorio, ata o 31 de decembro de 2025 as reforestacións
con especies do xénero Eucalyptus unicamente estarán permitidas cando a
ocupación anterior do terreo obxecto da reforestación constituíse unha masa pura
ou mixta dominante deste xénero, e sempre e cando as plantacións anteriores se
realizasen respectando o disposto na lexislación sectorial vixente e no caso
denunciado non existía tal plantación de eucaliptos.
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As zonas húmidas están situadas nas parroquias de San Pedro de Xallas de
Castriz no Concello de Santa Comba e San Miguel de Couso, Coristanco. Na
denuncia amósanse as parcelas que conforman a Braña da Serra, breixeira
atlántica galega en perigo de desaparición polo abuso do sector forestal e
tomaban como lindes da braña os actuais, xa que hai 20 anos a extensión desta
breixeira chegaba ata a fervenza de Castriz no leste, á lagoa de Alcaián polo
norte, e lindaba con Grixoa ao oeste. O linde sur son os lugares de Boaña de
Abaixo e Boaña de Arriba.
Na denuncia facían varios grupos de parcelas, unha conformada por aquelas
parcelas nas que se conserve o breixo de xeito máis ou menos puro, sen
demasiada intervención humana. Outro conformado por aquelas superficies onde
o breixo coexiste coas plantacións de pinos feitas hai máis de 15 anos, un terceiro
grupo con parcelas nas que xa hai anos que se arrasou a breixeira para plantar
eucaliptos ou acacias, un cuarto coas parcelas nas que ata hai pouco había breixo,
pero nos últimos 5 anos, foi arrasado a prol de realizar plantacións de eucaliptos
ilegais e masivas, ou simplemente foron realizados desbroces, fresaduras e
drenaxes para acabar co sistema húmido natural e un quinto conformado por
parcelas dedicadas a pradaría ou terreo mixto, pero sen ser plantacións
Hai meses, denunciabamos na comisión 7ª como estabamos a observar a
plantación masiva de eucalipto derivado do efecto chamada da moratoria e
preguntabamos cantas denuncias e sancións recibira a autoridade forestal, xa que
ata nos viveiros de Galicia a planta estivo esgotada e existían cortas de pino e
outras especies por todo o noso territorio cos madeireiros sen tempo para levar a
cabo todo o traballo que desexaban contratarlles. Aproveitando a pregunta o noso
grupo pediulle ao director xeral de Montes que investigase o que estaba a suceder
na zona húmida de Castriz e este comprometeuse en sede oficial a preocuparse
polo tema, pero non vimos ningún tipo de actuación dende a Administración
forestal para frear a dita situación.
Por iso, o deputado e as deputadas que asinan, preguntan:
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Que medidas tomou o Goberno galego en relación coas denuncias realizadas por
Ecoloxistas en Acción ante a Consellería do Medio Rural pola eucaliptización
das brañas de Loira e da Serra?

Pazo do Parlamento, 15 de xuño de 2022
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Asinado dixitalmente por:
Martín Seco García na data 15/06/2022 18:28:45
María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 15/06/2022 18:28:59
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Noa Susana Díaz Varela na data 15/06/2022 18:29:11
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Á Mesa do Parlamento

Noa Díaz Varela e Noelia Otero Lago, deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral en Pleno.
O pasado 10 de xuño tivo lugar o derrubamento do escenario principal do festival
O Son do Camiño, cando se estaban efectuando os labores de montaxe e
preparación do evento previsto para os días 16, 17 e 18. O accidente provocou
varios feridos, algúns hospitalizados e un aínda na unidade de coidados
intensivos.
Por iso, as deputadas que asinan, preguntan:
Que inspeccións e medidas de control realiza a Xunta de Galicia da seguridade e
condicións laborais dos eventos que patrocina baixo a fórmula do Xacobeo?
Pazo do Parlamento, 15 de xuño de 2020
Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 15/06/2022 17:58:12
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Noelia Otero Lago na data 15/06/2022 17:58:28
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Á Mesa do Parlamento

Pablo Arangüena Fernández, Paloma Castro Rey e Begoña Rodríguez Rumbo,
deputado e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
No DOG do 31 de maio publícase o anuncio do 12 de maio de 2022, da
Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo
que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto de explotación
avícola de produción de ovos, na parroquia de Foxados, no concello de Curtis (A
Coruña), proxecto que na súa fase final estaría integrado por 9 naves industriais
con 24.000 galiñas poñedoras cada unha, en total 216.000 galiñas poñedoras.
Como recoñece a propia declaración de impacto ambiental, a macrogranxa
estaría radicada na Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas Terras do Mandeo e
na cabeceira de varios ríos, entre eles a cunca do río Mandeo. Segundo os datos
da propia DIA, os residuos animais (esterco) que xeraría excederían as 4.300
toneladas ao ano, sen contar o amoníaco, gas tóxico respecto do que España
excede o límite de emisións establecido pola UE, aspecto que non parece ser tido
en conta na DIA.
Trátase, por tanto, dunha potencial bomba de reloxería para a cunca do río
Mandeo, xoia ecolóxica e un dos últimos ríos salmoneiros que quedan en Galicia,
ademais de radicarse a macrogranxa nunha reserva da biosfera e preto da ZEC
Betanzos-Mandeo, integrante da Rede Natura 2000.
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A DIA recoñece “afeccións sobre a rede hidrográfica e os elementos do medio
asociados a esta”. Tamén di que “nas inmediacións das parcelas onde se pretende
instalar a explotación, identifícase a presenza de varios cursos fluviais”,
establecendo medidas preventivas como a separación das augas pluviais respecto
das usadas na explotación, impermeabilización das instalacións, análise das
augas subterráneas, etc.
Para concluír que “No caso de que accidentalmente se produza un vertido en
condicións non autorizadas, o interesado deberá acreditar ante Augas de Galicia
que adoptou as medidas axeitadas para emendar as causas que o motivaron, sen
prexuízo das responsabilidades nas que poida incorrer”.
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A DIA establece que as instalacións están afectadas polas disposicións do texto
refundido da Lei de prevención e control integrados da contaminación, que
reforza o control ambiental de determinadas actividades que considera que poden
implicar unha especial carga contaminante e que inclúe no punto 9.3. a) do seu
anexo as “Instalacións destinadas á cría intensiva de aves de curral que teñan
máis de: a) 40.000 prazas se se trata de galiñas poñedoras”. Nótese que neste
caso falamos dun proxecto que multiplica por máis de 5 o tope establecido por
esa lei.
A pesar de todo o anterior, a Xunta considera na DIA que o proxecto é
ambientalmente viable sempre que se cumpra, ademais do recollido no estudo de
impacto ambiental e a restante documentación avaliada, o condicionado que
figura na propia DIA.
O artigo 2. b da Lei 21/2013, de avaliación ambiental, establece que “los
procedimientos de evaluación ambiental se sujetarán a los siguientes principios:
b) Precaución y acción cautelar”.
Pola súa banda, o artigo 6.3 da directiva de hábitats da UE establece a obriga de
que calquera plan ou proxecto que poda afectar de forma apreciable á rede
Natura sexa avaliado en canto á súa afección aos espazos incluídos nela.
No presente caso, o proxecto sometido a avaliación ambiental pode afectar á
ZEC Betanzos-Mandeo, parte da Rede Natura 2000, na medida en que está
radicada precisamente na cabeceira do Mandeo e a carón de ríos que desembocan
naquel, como recoñece a DIA, a pesar do cal non se apreza ningún tipo de
análise, nin sequera consideración desa afección, en oposición á normativa
comunitaria.
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Tratándose dunha instalación que xeraría un volume enorme de residuos e que,
ademais, estaría radicada xustamente na cabeceira dun río que forma parte da
Rede Natura 2000, a posibilidade de impacto sobre ese espazo é evidente, a pesar
do cal nin sequera foi considerada na DIA.
Hai que ter en conta que na ZEC Betanzos-Mandeo existen hábitats de interese
comunitario e especies como o salmón (de interese comunitario), a lamprea
(catalogada como vulnerable) ou o mexillón de río (en perigo de extinción), por
citar só tres ben coñecidas, ademais de que o Mandeo proporciona auga á vila de
Betanzos.
Por outra banda, unha macrogranxa como esta xeraría unha gran emisión de
amoníaco, o cal podería implicar un incumprimento da directiva europea de
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emisións por parte do Estado, aspecto que nin sequera aparece referenciado na
DIA. De feito, segundo o grupo ecoloxista ARCO IRIS “la entrada en
funcionamiento de la macrogranja de Curtis significaría la inmediata
vulneración de los compromisos adquiridos por el Estado tras la aprobación de
la Directiva europea de emisiones 2016/2284. Este sería posiblemente el primer
caso en España en que un proyecto regional pondría en peligro el cumplimiento
de los objetivos de emisiones asumidos por el Estado, lo que significaría sin
duda alguna la apertura de un expediente sancionador”.
Finalmente, o TSXG anulou recentemente a declaración de impacto ambiental do
proxecto de ampliación dunha granxa aviar de 25.000 galiñas (aproximadamente
a décima parte da macrogranxa de Curtis) na provincia de Ourense por non
avaliar axeitada e acumulativamente o seu impacto, unha sentenza que debería
ser minuciosamente analizada polo Goberno de Galicia para non seguir
cometendo erros na aplicación do dereito.
Por iso, o deputado e as deputadas que asinan, preguntan:
Considera a Xunta de Galicia que a cabeceira dun río que, augas abaixo, forma
parte da Rede Natura 2000 e alberga especies prioritarias ou en perigo de
extinción é un lugar axeitado para instalar una macrogranxa que vai xerar máis
de 4.300 toneladas de residuos ó ano?

Pazo do Parlamento, 15 de xuño de 2020

Asinado dixitalmente por:
Pablo Arangüena Fernández na data 15/06/2022 18:38:10
Paloma Castro Rey na data 15/06/2022 18:38:33
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 15/06/2022 18:38:47
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán e Martín Seco García, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
Moitos albergues de peregrinos empezan a colgar o cartel de completo na nosa
comunidade. Están chegando centos de peregrinos e peregrinas a nosa terra e
están tendo serios problemas para pernoctar nos albergues.
O Goberno autonómico debería ter algunha alternativa, porque xa aconteceu o
mesmo o verán pasado, sen que dende a Xunta de Galicia se tomara ningún tipo
de medidas ó respecto. Ante esta problemática na que nos atopamos, este ano
tampouco existe ningunha alternativa para todos os turistas que están facendo o
Camiño de Santiago e non teñen onde pasar a noite.
O Grupo Parlamentario Socialista demandamos a Xunta de Galicia a dar unha
solución urxente a eses peregrinas e peregrinos que están facendo o Camiño de
Santiago e atópanse có problema de non ter onde pasar a noite, creando malestar
e queixas por parte destes turistas. Esta imaxe non é boa nin para o turismo, nin
para o Xacobeo, nin para Galicia.
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Nalgunhas vilas utilízase os pavillóns deportivos para grupos de peregrinos. Isto
faise para afrontar o problema da pernoctación dos peregrinos e peregrinas que
non caben nos albergues. Hai que deixar claro que os concellos non están
obrigados a facilitar estes pavillóns, é máis, créase un problema porque impiden o
desenvolvemento de prácticas deportivas por clubs que mesmo pagaron polo seu
uso. A isto hai que engadir que algúns grupos non son respectuosos e deixan as
instalacións en condicións que non son as óptimas para o uso dos pavillóns.
Como se pode comprobar esta non é a solución.
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Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Ten pensado a Xunta de Galicia algunha solución inmediata de aloxamento para
que podan pernoctar os peregrinos e peregrinas cando non hai prazas nos
albergues de peregrinos públicos?

Pazo do Parlamento, 16 de xuño do 2022

Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Martín Seco García
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 16/06/2022 11:47:40
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Martín Seco García na data 16/06/2022 11:47:48
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Rodríguez Dacosta, Leticia Galego Sanromán, Noelia Otero Lago,
Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputadas e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
O cadro de persoal de Bosch Service Solutions S.A.U en Vigo, conformada na
actualidade por 1248 postos de traballo, afrontou nos últimos 5 anos Expedientes
de Regulación de Emprego que afectaron a máis de 600 persoas traballadoras.
Pero isto non queda aquí, o pasado 2 de xuño a Compañía comunicaba ao Comité
de Empresa o inicio dun novo Expediente de Regulación de Emprego.
Este novo axuste, afectará a 148 empregados e empregadas da empresa
conforme os criterios trasladados pola compañía o comité de empresa que afecta
concretamente os servicios de soporte técnico e servicio TV, do cliente Vodafone.
A vontade de Vodafone é finalizar a prestación de ditos servizos a partir do
próximo 15 de xullo de 2022, marcando a referida data como o último día de
prestación dos servizos.
As causas motivadoras da decisión de Vodafone son novamente a deslocalización,
buscando abaratamento de custos.
Non pode obviar a empresa e o Goberno galego que estas traballadoras foron
esenciais durante a pandemia, traballando as liñas afectadas polo actual ERE o
cen por cento durante estes tres últimos anos.
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É importante resaltar que nos encontramos con un dos sectores máis importantes
de servizos de apoio ás empresas, pero que non goza do recoñecemento que
merece. O sector caracterízase polos seus baixos salarios e pola precariedade
contractual.
Os soldos roldan na empresa afectada os 960 euros para aquelas persoas que
traballen 39 horas semanais. Aínda que a media non chega a percibir 800 horas, o
ter traballos a tempo parcial.
A busca de empregos complementarios é moi complexa por canto a empresa
contratante establece horarios en xornada partida. Ademais de que se trata dun
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traballo cunhas condicións complicadas, derivado do volume de traballo, e das
condicións contractuais.
O Goberno galego debe realizar as xestións oportunas implicándose na busca de
solucións para evitar estes despedimentos colectivos e garantir o mantemento da
carga de traballo dunha empresa cunha enorme implantación na cidade de Vigo,
onde prestan servicios moitas mulleres que encabezan familias monoparentais,
que de non tomarse medidas axeitadas, se verán en situación de desemprego.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:

Que previsión de actuación ten o Goberno galego ante o ERE presentado na
empresa Bosch en Vigo que afecta a 148 empregos?

Pazo do Parlamento, 16 de xuño do 2022
Asdo.: Carmen Rodríguez Dacosta
Leticia Gallego Sanromán
Noelia Otero Lago
Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 16/06/2022 12:04:27
María Leticia Gallego Sanromán na data 16/06/2022 12:04:35
Noelia Otero Lago na data 16/06/2022 12:04:44
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Julio Torrado Quintela na data 16/06/2022 12:04:52
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Marina Ortega Otero na data 16/06/2022 12:05:00
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, 63. Tel. 0034 981 551 545
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, María González Albert, Carmen Aira Díaz e Xosé
Luis Rivas Cruz, deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presentan a seguinte Pregunta para resposta oral en Pleno, sobre as medidas a tomar
para reactivar as concentracións parcelarias no concello de Lalín.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Para os veciños e veciñas do rural do concello de Lalín ten moita importancia
que se impulsen os procesos de concentración parcelaria pendentes, en varios casos
paralizados desde hai décadas. Resulta tan evidente esta urxencia que en varios lugares
pode darse a casuística de que cando rematen xa non existirá ningunha explotación
gandeira ao ter desaparecido ao longo do eterno proceso, o que supón non só unha
enorme contradición senón un derroche de cartos públicos gravísimo.
Clara mostra desta situación son que dos 13 procesos iniciados só se
completaron na súa totalidade cinco: Meixome, Monte Campelo, Monte Roxidoiro,
Santiso e Senín – Monte do Carrio.
No caso de Losón e Vilatuxe, ambas coa fase de acordo aprobada, pero sen a

CSV: BOPGDSPG-9Tm1C4F7U-3
REXISTRO-i048XZfqM-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

adxudicación dos títulos @s propietari@s arrastran unha demora impresentábel. A
primeira destas afecta a 520 propietarios e a segunda, que se atopa algo máis avanzada,
a 524.

1

130865

OFICINA PARLAMENTAR

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

Podemos enumerar o feito de que as concentracións de Filgueira (aprobada no
ano 1983), Monte Castro en 1981 e Monte Baixo en 1990, deixáronse caducar por parte
da Xunta como un claro exemplo de desidia política.
Ao mesmo tempo atópanse sen avances na súa tramitación as de Cercio, que,
iniciada en 1986, foi reiniciada fai dous anos e afecta a 253 propietarios. As de Noceda,
Bendoiro, Anzo, Madriñán e Busto iniciáronse no 2001, retomadas no 2009, e parada
desde aquelas. Afecta a un total de 1190 propietarios. Tamén está parada desde o 2013 a
de Val – Bermés – Sello, que afecta a 750 propietarios.
Resumindo os datos globais atopámonos que as concentracións que temos sen
rematar no noso Cancelo, deixando á marxe as caducadas, suman un total de 3227
propietarios e abarcan 26250 parcelas.
Vista esta problemática, non queremos deixar sen tratar o aspecto ambiental das
concentracións e que resulta unha cuestión transversal en calquera procedemento deste
tipo. A Administración, neste caso a Xunta, debe garantir unha estrita protección
ambiental dos espazos que se someten a concentración. A praxe de execución de centos
de parcelarias na Galiza ten deparado un grave deterioro á natureza e á paisaxe do rural
galego. E isto non debería repetirse, é preciso impulsar unha fonda revisión dos criterios
ambientais que deben ser considerados no deseño e execución das parcelarias. Resulta
tamén prioridade que se introduzan estritas actuacións que garantan un alto grao de
sostibilidade e protección da biodiversidade, preservando a estrutura típica das
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formacións naturais do territorio, adecuando a concentración a esta e non ao revés.
Nomeadamente no relativo á protección das masas forestais autóctonas, a protección das
sebes e vexetación de ribeira coma corredores ecolóxicos locais. Así as concentracións
deben manter e favorecer procesos nos que se manteña a paisaxe en mosaico (
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fornecedor de biodiversidade e mantemento da paisaxe), ou limitar a apertura de viais e
as súas dimensións integrándose na paisaxe, axustándose ao estritamente necesario.
Ao noso entender a solución pasa forzosamente por un compromiso político
real, inexistente até o de agora, por parte da Xunta de Galiza, porque se concrete en
datas e orzamento.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Ten intención a Xunta de Galiza de reactivar todos os procedementos abertos de
concentración parcelaria no concello de Lalín?

Santiago de Compostela, 16 de xuño de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 16/06/2022 12:21:45
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María González Albert na data 16/06/2022 12:21:50

María del Carmen Aira Díaz na data 16/06/2022 12:21:58
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Xosé Luis Rivas Cruz na data 16/06/2022 12:22:07
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Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Noa Presas Bergantiños e María González
Albert, deputado e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral en Pleno, sobre o estado da construción do parque
acuático de Monterrei, concello de O Pereiro de Aguiar, e a privación á poboación da
comarca de Ourense do principal espazo de lecer estival.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado mes de setembro a Xunta de Galiza, por medio da Secretaría Xeral
para o Deporte directamente dependente da Presidencia do Goberno, formalizou o
contrato de obras para a construción da 1ª FASE DO PARQUE ACUÁTICO NO
COMPLEXO LÚDICO DEPORTIVO DE MONTERREI, CONCELLO DO PEREIRO
DE AGUIAR (OURENSE), por un importe de máis de 4.7 M€, IVE incluído. O prazo
de execución da obra estabelecíase en 8 meses, polo que a día de hoxe xa debería estar
aberto ao público e en funcionamento.
Alén de que a obra adxudicada e repetidamente anunciada e publicitada,
constitúe o principal proxecto da Secretaría Xeral para o Deporte na provincia de
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Ourense, desenvolvese nun dos principais -e escasos- espazos lúdicos e de lecer dos que
dispón a cidadanía de Ourense e un dos poucos públicos dispoñíbeis para soportar os
rigores estivais de Ourense, comarca na que frecuentemente se superan os 40º de
temperatura.
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Transcorridos 8 meses dende a formalización do contrato e xa que logo cando as
obras tiñan que estar rematadas e a dispor da veciñanza, resulta que a Xunta de Galiza
por desencontros coa adxudicataria non só anuncia a resolución do contrato, senón que
as piscinas do Complexo de Monterrei van estar pechadas durante todo o verán. Xa que
logo, a neglixencia e falla de previsión da Xunta de Galiza vai provocar que a cidadanía
de Ourense se vexa privada do principal espazo público de lecer estival e un dos poucos
cos que conta toda a comarca.
A existencia dun incremento no prezo dos materiais de construción non é algo
imprevisible e que non puidera anticiparse na data de formalización do contrato. A
actitude da adxudicataria, suspendendo no mes de marzo a execución da obra exixía a
inmediata intervención da Xunta, de ser esta medianamente dilixente, polo que agardar
máis de tres meses (case a metade do tempo contratado para a total execución da obra)
para tomar unha decisión sobre a paralización das obras, evidencia ou ben unha total
falla de capacidade na xestión dos recursos públicos, ou ben un desleixo absoluto na
atención das necesidades da poboación, que é quen pode sufrir as consecuencias da
inoperancia da Xunta de Galiza.

E por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Considera o Goberno Galego que adoptou todas as medidas necesarias para non
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privar a cidadanía de Ourense na temporada estival do seu principal espazo público de
lecer?

Santiago de Compostela, 16 de xuño de 2022
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Asdo.: Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Noa Presas Bergantiños
María González Albert
Deputado e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 16/06/2022 12:54:03

Noa Presas Bergantiños na data 16/06/2022 12:54:15
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María González Albert na data 16/06/2022 12:54:24
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Á Mesa do Parlamento
Gonzalo Caballero Miguez, Leticia Gallego Sanromán, Noelia Otero Lago,
Marina Ortega Otero e Julio Torrado Quintela, deputados e deputadas
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A atención aos maiores é unha prioridade na nosa sociedade e os datos
demográficos de Galicia amosan un alto nivel de envellecemento da poboación
que choca coa insuficiencia de prazas en residencias públicas para maiores. A
escaseza e insuficiencia de prazas públicas evidénciase ao longo de todo o
territorio nas distintas bisbarras galegas.
Cos datos da Xunta de Galicia hai actualmente 254 vigueses e viguesas que
esperan por praza nun xeriátrico público na área de Vigo. En concreto hai 225
maiores e 29 persoas con discapacidade nas listas de espera da Xunta na área
viguesa. Estes datos evidencian a insuficiencia da oferta pública da Xunta de
Galicia pois a maiores existe tamén poboación potencialmente interesada nesas
prazas que xa non a demanda porque é consciente das limitacións da oferta
existentes, polo que xa nin piden que saben que non hai. Deste xeito as
residencias privadas quedan como vía para tantos maiores que non atopan prazas
públicas.
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A única residencia pública prevista na área de Vigo é a financiada pola Fundación
Amancio Ortega que se construirá na antiga Escola de Transmisión e Electrónica
da Armada (ETEA) con 150 prazas. Resulta evidente que a oferta de prazas en
residencias públicas seguirá sendo insuficiente aínda con esas 150 prazas nesta
área e compre lembrar que en 13 anos de gobernos do PP na Xunta non se
construíu ningunha praza de residencia pública nin na cidade de Vigo nin na
contorna.
A situación é grave porque hai cidadáns aos que se lles ten recoñecido o grado
necesario de dependencia e o dereito a obter unha praza pública en residencias
pero que teñen que esperar moitos anos para conseguilo en Vigo. Esta necesidade
de prazas en residencias públicas coincide nun momento no que corresponde
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ademais apostar un novo modelo de atención aos maiores que implica novos
retos para o modelo de residencias.
Por todo o exposto, os deputados e as deputadas que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:

Por que o goberno da Xunta de Galicia non apostou polas residencias públicas de
maiores na área de Vigo?

Pazo do Parlamento, 16 de xuño do 2022
Asdo.: Gonzalo Caballero Miguez
Leticia Gallego Sanromán
Noelia Otero Lago
Marina Ortega Otero
Julio Torrado Quintela
Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Gonzalo Caballero Míguez na data 16/06/2022 12:32:02
María Leticia Gallego Sanromán na data 16/06/2022 12:32:11
Noelia Otero Lago na data 16/06/2022 12:32:18
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Marina Ortega Otero na data 16/06/2022 12:32:26
Julio Torrado Quintela na data 16/06/2022 12:32:36
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, 63. Tel. 0034 981 551 545
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Mercedes Queixas Zas, 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 en Pleno, sobre a creación
dun sistema de gardas de 24 horas nos xulgados de instrución dos partidos xudiciais de
Vigo e A Coruña.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Pleno do Consello Xeral do Poder Xudicial, mediante Acordo de 15 de
setembro de 2005, aprobou o Regulamento 1/2005 no que entre outros aspectos
establecía os criterios para organizar o sistema de garda dos xulgados de instrución dos
diferentes partidos xudiciais.
O Regulamento contempla diferentes sistemas de gardas dependendo do número
de xulgados de instrución ou instancia e instrución cos que conte o partido xudicial,
distribuíndose, esencialmente, en 6 grupos. Así, por exemplo establecíase que a garda
ordinaria dun partido xudicial que contase con 10 ou máis xulgados de instrución será
de 24 horas, mentres que os partidos que conten con 8 ou máis xulgados de instrución as
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gardas serán de carácter semanal. Neste último suposto a propia norma prevé a
posibilidade de que o Consello Xeral do Poder Xudicial atendendo ao volume de
asuntos penais tramitados, á poboación e ás características o partido xudicial, a proposta
da Xunta de Xuíces e da Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza, previo
informe do Ministerio de Xustiza e da Comunidade Autónoma, poda aplicar o réxime
de gardas de 24 horas.
1
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O BNG recollendo as demandas realizadas tanto pola Xunta de Xuíces/Xuízas,
dos diferentes operadores xurídicos e sociais dos partidos xudiciais de Vigo e A Coruña,
así como atendendo aos informes favorábeis emitidos pola Sala de Goberno do Tribunal
Superior de Xustiza de Galiza e polo Consello Xeral do Poder Xudicial solicitou neste
Parlamento de Galiza que a Xunta de Galiza realizase as xestións necesarias para o
establecemento nos xulgados de instrución de Vigo e A Coruña do sistema de gardas de
24 horas. Nomeadamente interesábase que emitise informe favorable á mellora
unanimemente solicitada, tanto polas profesionais do mundo xudicial, como pola
poboación de Vigo e A Coruña en xeral, da reforma do sistema de gardas nos
devanditos partidos xudiciais.
Asemade o BNG presentou distintas iniciativas no Congreso como consecuencia
das que o Goberno do Estado, dentro das súas competencias, asumiu o compromiso
orzamentar para a implantación do sistema de gardas de 24 horas nos partidos xudiciais
de Vigo e A Coruña.
Xa que logo a efectividade da demanda realizada, destinada á mellora do
funcionamento da administración de xustiza con implicacións inmediatas en
intervencións urxentes doutros servizos esenciais e nos dereitos e liberdades das
persoas.
Por outra banda, ilustrativo da importancia de contar cun sistema de gardas de
24 amósao o feito de que os partidos de Vigo e A Coruña son os únicos de todo e
CSV: BOPGDSPG-9Tm1C4F7U-3
REXISTRO-vLWehNmVs-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Estado que, contando con máis de 8 xulgados de instrución, non teñen establecido este
sistema de garda. É dicir, en TODOS os partidos xudiciais do Estado con máis de 8
xulgados de instrución a súa veciñanza goza dun sistema de garda permanente.
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E por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Considera o Goberno Galego inxustificada e carente de fundamento a petición
da Xunta Sectorial de Xuíces/Xuízas de Instrución dos partidos de e Vigo e A Coruña,
da Sala de Goberno da Sala de Goberno do TSX de Galiza, do Consello Xeral do Poder
Xudicial... de establecer un sistema de gardas de 24 nos partidos xudiciais respectivos?

Santiago de Compostela, 16 de xuño de 2022

Asdo.: Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Mercedes Queixas Zas
Alexandra Fernández Gómez
Carme González Iglesias
Deputado e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 16/06/2022 13:37:26

Mercedes Queixas Zas na data 16/06/2022 13:37:31

Alexandra Fernández Gómez na data 16/06/2022 13:37:39
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María do Carme González Iglesias na data 16/06/2022 13:37:49
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Á Mesa do Parlamento
Rosana Pérez Fernández e Montserrat Prado Cores, deputadas do Grupo
Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A ría de Arousa hai anos que deixou de ser a ría máis produtiva do mundo.
Dende hai máis dunha década é o propio sector do mar, englobado nas confrarías, nas
agrupacións de mariscadoras e nas asociacións de produtores de mexillón, así como as
distintas asociacións ecoloxistas, veñen reclamando medidas á Administración galega
diante do descenso continuado da produción.
A ría non só representa un ecosistema único no mundo, se non que ademais
supón o sustento directo e indirecto de miles de familias de toda a contorna.
Malia á súa riqueza extraordinaria, a Administración vén amosando que non está
dentro dos seus obxectivos prioritarios ter unha calidade das augas que garantan esa
biodiversidade e esa capacidade produtiva.
Tanto é así que os datos oficiais dos últimos anos en distintas especies son
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verdadeiramente arrepiantes e a demanda de medidas encamiñadas a solucionar a grave
situación actual é xa clamorosa.
Segundo os propios datos da Plataforma Tecnolóxica da Pesca (Pesca de
Galicia), da Consellería de Mar, tendo en conta os últimos vinte anos o descenso é
xeralizado e estrepitoso nalgúns casos, como no do berberecho ou no do reló onde na
1
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actualidade só se está a producir o 22,8% e o 13,8% respectivamente da media da
produción dende o ano 2002.
Así, se a produción media de berberecho no período 2002-2021 foi de 724
Tn./ano, no 2021 só se produciron 165 Tn. No caso do reló, a súa presenza na ría non
pasa de ser testimonial e fronte á produción media de 493 Tn./ano entre o 2002-2008 e o
2015-21, no 2021 foi de 68 Tn.
O descenso é tamén moi preocupante noutras especies como a ameixa babosa, a
fina e a rubio, ou como o camarón e o percebe.
O sector do mar nesta ría é consciente de que non hai un único problema, unha
única causa desta desfeita, mais tamén o é de que se non se implementan medidas
urxentes, se non se adican os recursos humanos, económicos e tecnolóxicos para
investigar as condicións ambientais, os vertidos, a calidade da depuración das EDAR e a
calidade das augas dos ríos que desaugan na ría de Arousa, a propia ría está abocada a
un empeoramento e a un deterioro aínda maior que será cada vez máis difícil de corrixir
e que conlevará unha perda aínda máis importante de produción e, polo tanto, de postos
de traballo.
As solucións teñen que vir da man das análises e dos estudos que encamiñen as
medidas a tomar, a comezar polas máis urxentes para deter o declive e a seguir polas
que leven paulatinamente á recuperación ambiental e ao incremento dos niveis de
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produción.
A Xunta de Galiza dispón de centros propios de investigación como o
CETMAR, o CIMA e o INTECMAR, conta co Observatorio Costeiro de Galiza,
colabora e promove distintos estudos e traballos coas universidades galegas e recibe
asesoramento do IEO, entre outros. No entanto, o sector en particular e a sociedade en
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xeral pregúntanse por que se ten chegado a esta situación crítica e por que, existindo os
medios técnicos, fallan as decisións e as actuacións políticas que puideran tela evitado.
Agora, se o Goberno galego quere poñerlle remedio, xa non é momento de
parches. Agora cómpre analizar e intervir decididamente, conxuntamente co sector, de
deseñar un plan de actuacións a curto, medio e longo prazo, e de destinar os recursos
humanos e económicos necesarios que permitan recuperar medio ambientalmente e
produtivamente a ría de Arousa.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Que medidas vai tomar, no inmediato e a medio prazo, a Xunta de Galiza para
frear o declive medio ambiental e de produción na ría de Arousa?

Santiago de Compostela, 16 de xuño de 2022

Asdo.: Rosana Pérez Fernández
Montserrat Prado Cores
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Deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Rosana Pérez Fernández na data 16/06/2022 16:52:30
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María Montserrat Prado Cores na data 16/06/2022 16:52:33
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Á Mesa do Parlamento
Rosana Pérez Fernández, Carme González Iglesias e Daniel Castro García,
deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nos últimos meses estanse a facer públicas, cada vez con maior intensidade,
numerosas denuncias a respecto da grave situación na que se atopan as rías galegas.
Ás vellas demandas de estudo, rexeneración e recuperación da ría de Ferrol,
véñense sumando nos últimos tempos situacións medio ambientais e de perda de
produtividade críticas na ría de Arousa, na ría de Vigo, na de Pontevedra, na ría de Ares
e na de Ortigueira entre outras. En definitiva, circunstancias que non son iguais en todas
as rías mais que levan a conclusións idénticas: Perda de calidade medio ambiental,
descenso importantísimo da produtividade para o sector e perda de postos de traballo
directos e indirectos.
As denuncias e demandas das confrarías da ría de Ferrol son moitas nos últimos

CSV: BOPGDSPG-9Tm1C4F7U-3
REXISTRO-3IC17DVTo-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

anos. Na ría de Arousa, a Plataforma en Defensa da Ría, que representa a confrarías,
agrupacións de mariscadoras, bateeiros e asociacións ecoloxistas, vén de solicitar
medidas urxentes diante do declive de produtividade da ría. Na ría de Vigo, a
Plataforma en Defensa da Enseada de San Simón vén de manifestar o seu temor incluso
á desaparición do sector marisqueiro na zona. As confrarías da ría de Pontevedra están
significativamente afectadas pola mortaldade de xuvenís. As mariscadoras de Cariño, na
1
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ría de Ortigueira, levan un ano sen ingresos pola baixa produtividade e a mortaldade da
semente.
Diante dunha situación que xa non é illada e que se está xeneralizando, que é
cada día máis grave e que está afectando a miles de persoas nas nosas vilas costeiras, a
Xunta de Galiza non parece reaccionar e non está a dar resposta nin a tomar medidas
que poidan cando menos frear a tendencia que dende hai anos están a vivir as propias
rías e as persoas que dependen delas.
Galiza ten unha capacidade produtiva inigualábel en Europa, o sector do mar é
un dos principais motores da economía galega aínda a día de hoxe, distribúe riqueza ao
longo de toda a nosa costa, crea milleiros de postos de traballo e fixa poboación. No
entanto, o Goberno galego non está a procurar que isto continúe a ser así e, pola contra,
os motivos que poden estar a influír dun xeito decisivo nestas importantes perdas non
están a ser analizados e, polo tanto, non están a ser atallados e moito menos
enfrontados.
De feito, a baixada preocupante de produción nas nosas rías acaba de poñer
outro dato alarmante enriba da mesa: Galiza xa non é quen surte maioritariamente de
bivalvo ao mercado español e as importacións de Italia e sobre todo de Portugal veñen
de superala dende o 2018. E así, a situación de primacía que viña detentando o noso
país neste ámbito, grazas á calidade do produto, está a deixar de ser tamén referencia
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internacional.
O sector leva anos chamando a atención sobre o que vén acontecendo pero a
Xunta de Galiza, lonxe de atallar a problemática dende que xurdiron os primeiros sinais
de alarma, continúa sen ter unha estratexia propia de produción e aproveitamento dos
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recursos do mar e continúa tamén a refuxiarse en escusas e pretextos que xa non
convencen a ninguén.
O sector vén reclamando explicacións e apoio, vén intentando saber cais son as
razóns que o trouxeron ata este punto e vén, sobre todo, pedindo insistentemente a
implicación absoluta da Consellería do Mar. A esta altura, continúa a agardar.
Entrementes, asiste perplexo a episodios continuados de vertidos, industriais e
urbanos, á falta de control, á falta de datos e de respostas e, no mellor dos casos, a
sancións irrisorias por contaminar que non acadan nin unha mínima parte das perdas
millonarias que producen.
As rías galegas e o sector do mar non poden seguir a agardar, é urxente que se
estableza un diálogo entre a Administración, o sector e outros axentes sociais e se
poñan as bases para deter o declive que comezou hai máis dunha década e que xa está a
traer consecuencias ambientais e produtivas moi graves.
É apremiante a busca de causas e de solucións e, polo tanto, de posta a
disposición de medios e de recursos que permitannon só recuperar as rías se non
convertelas no que xa algún día foron, as máis produtivas do mundo, e en xeradoras de
riqueza e postos de traballo.

CSV: BOPGDSPG-9Tm1C4F7U-3
REXISTRO-3IC17DVTo-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Está disposto o Goberno galego a considerar como máxima prioridade a
recuperación ambiental e produtiva das rías galegas e a poñer os medios e recursos
necesarios para que así sexa?
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Santiago de Compostela, 16 de xuño de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Rosana Pérez Fernández na data 16/06/2022 17:16:25

María do Carme González Iglesias na data 16/06/2022 17:16:29
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Daniel Castro García na data 16/06/2022 17:16:37
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Pleno, relativa ás medidas a tomar para garantir que tod@s @s nen@s galeg@s
en idade pediátrica teñan asistencia en Atención Primaria por un profesional especialista
en pediatría, independentemente de onde residan.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A propaganda da Xunta de Galiza, do Partido Popular, xa non son quen de
agochar a situación dramática da Atención Primaria, a falta de profesionais, a
desatención, as listas de espera. Dentro da alarma xeneralizada por esta situación é
especialmente preocupante a falta de pediatras porque pon en risco a saúde da
poboación infanto-xuvenil.
Esta situación está tendo como consecuencia que a atención por especialistas de
pediatría @s nos@s nen@s e adolescentes non está garantida. Segundo datos do IGE o
número de pediatras en Atención Primaria no 2021, último ano computado era de 318,
87 menos que en 2004, un 22.5% menos.
As consecuencias son evidentes, en Galiza son moitos os concellos que non
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contan con ningún pediatra nin nos seus centros de saúde nin PACs, hai comarcas
enteiras, especialmente nas máis rurais; centos de nen@s sen pediatra asignado, sendo
atendid@s no mellor dos casos por profesionais de Familia e Comunitaria, en algúns
casos cun curso de puericultura. Esta situación non vai facer máis que empeorar pola
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elevadísima cifra de xubilacións que se van a producir nos vindeiros anos, toda vez que
na actualidade son 80 @s pediatras en Galiza que superan os 65 anos.
As consecuencias son tremendas: ningún tipo de continuidade na asistencia, ao
ser atendid@s por profesionais diferentes, atrasos de meses nas revisións, nas
vacinacións, onde priorizan aos máis pequenos, listas de espera constantes... Todo isto o
que orixina é á saturación dos PAC, ou dos servizos de urxencia hospitalarios.
As crianzas teñen dereito á asistencia polos profesionais especialistas en
pediatría. Si existe a especialidade é porque nenas e nenos teñen especificidades
propias, non son adultos en pequeno. As e os facultativos especialistas en Familia e
Comunitaria poden ser magníficos profesionais, mais non son especialistas en pediatría,
e un curso de puericultura tampouco os converte en especialistas.
Precisan unha atención experta, axustada ás súas necesidades, unha infancia
atendida e coidada é a mellor garantía de persoas adultas máis sans. Un especialista en
Pediatría está durante catro anos formándose en enfermidades exclusivamente
pediátricas, e o resto de especialistas só 2 ou 3 meses.
A pandemia xa non vale para tapar a falta de compromiso coa sanidade pública
do PP, non vale para tapar a falta de planificación e anticipación, sabían de sobra cantas
xubilacións se ían producir, que @s profesionais teñen dereito a baixas, vacacións e días
libres.
A responsabilidade da Xunta era planificar e organizar e non o fixeron a
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mantenta e agora pretenden que aceptemos como normal a falta de atención, días de
espera para ter unha cita.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
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Que medidas vai tomar a Xunta de Galiza para garantir que tod@s @s nen@s
galeg@s en idade pediátrica teñan asistencia en Atención Primaria por un profesional
especialista en pediatría, independentemente de onde residan?

Santiago de Compostela, 16 de xuño de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 16/06/2022 17:58:51

Iria Carreira Pazos na data 16/06/2022 17:58:54
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Olalla Rodil Fernández na data 16/06/2022 17:59:04
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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 en Pleno.
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Unha axeitada e áxil avaliación ambiental das actividades económicas que se
desenvolven no noso territorio é imprescindible e fundamental tanto para
protexer o noso medio ambiente como para facilitar a seguridade xurídica
necesaria para fomentar a economía respectando a lei e os dereitos particulares.
Unha serie reiterada de sentenzas do TSXG poñen de manifesto graves e
reiteradas deficiencias na tramitación ambiental (nas súas distintas modalidades e
coas súas especificidades) de proxectos que leva a cabo a Xunta de Galicia. Así,
por poñer só algúns exemplos destacados, a sentenza do 26 de outubro de 2020
anula a tramitación ambiental dun vertedoiro en Cerceda; dúas sentenzas do
mesmo órgano xudicial do 9 de novembro de 2020 –confirmadas posteriormente
polo Tribunal Supremo- anulan a avaliación ambiental por parte da Xunta dun
parque eólico, o de Sasdónigas, en Mondoñedo, por amparar un fraccionamento
irregular dun mesmo parque eólico en dous e non avaliar axeitadamente os seus
impactos; tamén en novembro de 2020 o tribunal anulou o PXOM de Malpica
porque a Xunta o eximiu inxustificadamente de avaliación ambiental; por medio
de sentenza do 11 de decembro de 2020 o TSXG anulou a autorización da Xunta
para un parque eólico na Serra do Oribio, entre Samos e Triacastela, porque o
Goberno galego autorizou en 2019 o parque, en Rede Natura, como se fose unha
modificación doutro previo que obtivera permiso ambiental en 2005 e nin
chegara a executarse en prazo; a sentenza da sección terceira do TSXG do 21 de
xaneiro de 2022 anula o acordo da Xunta do 7 de novembro de 2019, polo que se
autorizaba a repotenciación dun parque eólico en Corme, que fora declarado “de
interese especial” pola Xunta o 2 de febreiro de 2018, ao abeiro da Lei de
fomento de iniciativas empresariais de 2017, determinando que a redución á
metade do prazo para a consulta pública do impacto ambiental é contraria a
dereito; finalmente, outra sentenza de xaneiro deste ano anula a avaliación
ambiental da ampliación dunha granxa avícola radicada en Rairiz de Veiga por
non considerar o impacto sobre a Rede Natura 2000 e os acuíferos da zona e
vulnerar os dereitos á saúde, a intimidade e a un medio ambiente digno dos
veciños.
Esta escolma de sentenzas ditadas en menos de dous anos poñen de manifesto
unha variada e reiterada vulneración da lexislación ambiental vixente por parte
da Xunta de Galicia á hora de avaliar o impacto das actividades económicas
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sobre o noso territorio, xerando inseguridade xurídica e prexuízo a dereitos
constitucionalmente protexidos, dun xeito impropio dunha Administración
moderna e cumpridora da legalidade.
Por iso, o deputado e a deputada que asinan, preguntan:
Como valora a Xunta de Galicia as reiteradas anulacións xudiciais da súa
tramitación ambiental de proxectos?
Pazo do Parlamento, 16 de xuño de 2022

Asinado dixitalmente por:
Pablo Arangüena Fernández na data 16/06/2022 17:39:59
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Paloma Castro Rey na data 16/06/2022 17:40:16
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A Mesa do Parlamento

Noelia Pérez López, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Corina Porro Martínez,
Encarna Amigo Díaz, Alberto Pazos Couñago, Rosalía López Sánchez e Elena
Suárez Sarmiento, deputadas e deputado do Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 155.5 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Pleno polo trámite de urxencia.

Xustificación da urxencia
A urxencia ven motivada pola necesidade de que o Goberno galego explique canto
antes a súa posición sobre un tema de gran interese na nosa Comunidade Autónoma.
O Goberno galego leva anos renovando e mellorando o Servizo Galego de Saúde.
Ampliando e construíndo novos hospitais por toda a xeografía galega, investindo en
novas tecnoloxías, dixitalización, robótica e innovación ou mesmo implantando novos
procedementos, na procura sempre dunha mellor atención e de mellor calidade na
asistencia sanitaria das galegas e os galegos.

Concretamente na provincia de Ourense esas melloras materializáronse:
-

Na I Fase do Plan Director do CHUO

-

Na II Fase xa en marcha, e que contará

cun investimento de preto de 52, 6

millóns de euros.

-

Tamén nas obras de ampliación, modernización e mellora de equipamentos no
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Hospital do Barco de Valdeorras, e no Comarcal de Verín a construción dun
novo edificio de Urxencias e Punto de Atención Continuada.
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E nesa liña de seguir mellorando a sanidade pública galega, a Xunta de Galicia,
orzamentou para este ano 2022

un investimento de 34 millóns de euros para a

construción de novas edificacións de Atención Primaria, obras de reforma en centros
de saúde, climatización e renovación de equipamento das sete áreas sanitarias.

Neste senso, a finais do pasado ano coñecíamos o alcance do Plan de Infraestructuras
Sanitarias de Atención Primaria có que o Goberno Autonómico debuxará

un novo

mapa respecto aos centros de saúde e a atención primaria na nosa Comunidade.

Un gran esforzo inversor, en materia de sanidade, por parte do executivo galego que
contempla 51 actuacións para adecuar infraestruturas e equipamentos sanitarios ás
necesidades de pacientes e profesionais que

redundarán na mellora da atención

asistencial do 25% da poboación galega.

Parte desas actuacións están localizadas na provincia de Ourense, e desenvolveranse
tanto en concellos do rural como na propia cidade.

Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Pleno:

Que previsións ten a Xunta de Galicia en relación có desenvolvemento do Plan de
Infraestruturas Sanitarias de Atención Primaria na provincia de Ourense?
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Santiago de Compostela, 17 de xuño de 2022
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Asinado dixitalmente por:
Noelia Pérez López na data 17/06/2022 10:50:48
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 17/06/2022 10:51:09
María Corina Porro Martínez na data 17/06/2022 10:51:24
María Encarnación Amigo Díaz na data 17/06/2022 10:51:38
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José Alberto Pazos Couñago na data 17/06/2022 10:51:58
López Sánchez, Rosalía na data 17/06/2022 10:52:13
María Elena Suárez Sarmiento na data 17/06/2022 10:52:24
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Á Mesa do Parlamento,
Marta Nóvoa Iglesias, Cristina Sanz Arias, José Antonio Armada Pérez, Adrián
Pardo López, Moisés Rodríguez Pérez e Sandra Vázquez Domínguez deputados do
Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 155.5 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte
pregunta urxente para a súa resposta oral en Pleno .

Xustificación da urxencia
A urxencia vén motivada pola necesidade de coñecer as actuacións e previsións do
Goberno galego en relación cos fondos europeos destinados á industria.
Os fondos europeos Next Generation son a vacina económica que nos debe axudar a
saír da complicada situación pola que atravesa a economía española e avanzar na
transformación industrial a partir de tres vectores de crecemento cruciais na próxima
década: sustentabilidade, dixitalización e innovación.
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Unha oportunidade histórica para a que Galicia se ten preparado desde o primeiro
momento, a través do traballo conxunto con expertos e o tecido produtivo galego co
obxecto de presentar unha candidatura de país que, sobre a base da colaboración
público-privada, aspira a obter as maiores sinerxías posibles destes fondos europeos
en favor da viabilidade de proxectos tractores que axuden a consolidar e ampliar as
cadeas de valor industrial estratéxicas da nosa economía, pensando especialmente
nas pemes, o desenvolvemento do rural e a xeración de emprego estable e de
calidade.
Esta candidatura foi presentada unha vez máis na reunión celebrada o pasado 10 de
xuño entre o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e a á vicepresidenta primeira e
ministra de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, Nadia Calviño, tendo en
conta que o Goberno central resérvase, ata agora, a xestión íntegra dos fondos para
a industria do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. Así pois, o encontro
xirou, sobre todo, ao redor de tres proxectos que son prioritarios para Galicia: dous do
ámbito da automoción, como son Stellantis e Showa Denko; ademais do Polo forestal
que se articula coa futura planta de Altri na provincia de Lugo.
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Todos eles son proxectos moi potentes e ilusionantes que veñen da mano de socios
industriais de probada solvencia, en sectores que son vitais para a economía e o
emprego en Galicia. Cómpre recordar que a industria galega da automoción xera
24.000 empregos e unha facturación de máis de 11.000 millóns de euros, mentres que
o sector forestal – madeira ocupa a máis de 19.000 persoas e ten unha facturación que
rolda os 2.500 millóns de euros.
O Goberno levouse unha boa impresión dos proxectos estratéxicos de Galicia, pero
a día de hoxe continúa sen concretar a asignación de fondos europeos que fagan
posible a súa execución, ocasionando co seu demasiado tempo de retraso un grave
risco de deslocalización.
Por todo isto, os deputados asinantes formula a seguinte pregunta:
Que valoración fai o Goberno galego sobre a reunión mantida coa vicepresidenta
primeira e ministra de Asuntos Económicos e Transformación Dixital con relación ao
financiamento dos proxectos estratéxicos que ten Galicia no eido industrial?

Santiago de Compostela, 20 de xuño de 2022

Asinado dixitalmente por:
Marta Nóvoa Iglesias na data 20/06/2022 17:25:43
Cristina Sanz Arias na data 20/06/2022 17:25:58
José Antonio Armada Pérez na data 20/06/2022 17:26:15
Pardo López, Adrián na data 20/06/2022 17:26:47
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Rodríguez Pérez, Moisés na data 20/06/2022 17:26:59
Sandra Vázquez Domínguez na data 20/06/2022 17:27:09
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Á Mesa do Parlamento

Patricia Otero Rodríguez, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 155.5 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte pregunta urxente para a súa resposta
oral en Pleno.
Xustificación da urxencia. A urxencia vén motivada pola necesidade de que o
Goberno galego clarifique canto antes a esta Cámara cal é a súa posición no tema
que se indica a continuación.
Á vista dos numerosos problemas que está a ter a implantación do Plan de
Transporte Público da Xunta de Galicia ao longo de toda a nosa comunidade
autónoma, que fai necesario que o Goberno galego recapacite, modifique e
mellore os pregos del para adaptalos ás necesidades de mobilidade dos usuarios e
usuarias, a deputada que asina pregunta:
Vai o Goberno galego colaborar co Goberno central na mellora do mapa de
transportes?
Pazo do Parlamento, 20 de xuño de 2022
Asinado dixitalmente por:
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Patricia Otero Rodríguez na data 20/06/2022 17:40:47
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Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no artigo 155.5 do Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte Pregunta para resposta oral en Pleno, polo trámite de
urxencia, sobre os contratos privados de patrocinio publicitario adxudicados no mes de
maio mediante procedemento negociado sen publicidade a medios de comunicación con
domicilio social en Madrid.

Xustificación da urxencia
A urxencia vén motivada pola necesidade de que a Xunta de Galiza informe sen
demora no Parlamento galego sobre os contratos de patrocinio publicitario adxudicados
no mes de maio, mediante procedemento negociado sen publicidade, a medios de
comunicación con domicilio social en Madrid.

Exposición de motivos
Dende que o ex-presidente da Xunta de Galiza, D. Alberto Núñez Feijóo, foi
nomeado presidente do Partido Popular, a adxudicación de contratos privados de
patrocinio publicitario para a promoción do turismo de Galiza con empresas estatais foi
singularmente intenso. Así, nos primeiros días de maio adxudicouse 1.200.000 euros en
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contratos publicitarios con 5 empresas titulares de medios de comunicación de moi
diferente influencia, apreciándose en todos os casos a inexistencia de concorrencia
competitiva, sendo unha única empresa a convidada a participar en cada un dos
procedementos.
Resulta sorprendente a tan concentrada utilización dun procedemento de
adxudicación que, pola súa falla de transparencia e obxectividade, debe ser utilizado con
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carácter restritivo e que a Xunta de Galiza co Presidente en funcións empregou, sen
xustificación abonda, para adxudicar contratos por un importe superior ao millón de
euros.

En consecuencia, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, a través
do deputado asinante, formula a seguinte pregunta para a súa resposta oral ante o Pleno,
polo trámite de urxencia:
Que valoración realiza o Goberno galego sobre o cumprimento da legalidade,
transparencia, eficiencia e oportunidade nos contratos de patrocinio publicitario
adxudicados no mes de maio de 2022 pola Axencia de Turismo de Galiza, mediante
contratos negociados sen publicidade, a diferentes empresas de comunicación de
Madrid?

Santiago de Compostela, 20 de xuño de 2022

Asdo.: Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Deputado do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 20/06/2022 17:58:31
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Á Mesa do Parlamento
Luis Manuel Álvarez Martínez, portavoz do Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152.2, presenta ante esa
Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno, dirixida ao Sr.
presidente da Xunta de Galicia.
Sr. presidente, que medidas ten previsto tomar o Goberno galego para
reforzar a Atención Primaria ante o inicio da temporada estival?
Pazo do Parlamento, 20 de xuño de 2022
Asdo.: Luis Manuel Álvarez Martínez
Portavoz G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 20/06/2022 18:02:38
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Á Mesa do Parlamento
Ana Pontón Mondelo, portavoz do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no artigo 152.2 do
Regulamento da Cámara e das normas supletorias do 17 de marzo de 2015,
formula a seguinte PREGUNTA dirixida ao Presidente da Xunta, para a súa
resposta oral en Pleno.

PREGUNTA AO PRESIDENTE:
Señor Rueda, cando vai empezar o goberno do PP a defender os intereses
de Galiza ante o Estado?

Santiago de Compostela, 20 de xuño de 2022

Asdo.: Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:
Ana Pontón Mondelo na data 20/06/2022 18:06:39
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Alexandra Fernández Gómez e
Paulo Ríos Santomé, deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto nos artigos 152 e 98 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 2ª polo trámite de urxencia, sobre o derrubamento do viaduto dos Castros
na A-6.

Xustificación da urxencia
Pola necesidade de que o Parlamento de Galiza se pronuncie á maior brevidade
sobre esta cuestión.

Exposición de motivos
A comezos do mes de xuño tivo lugar o colapso e derrube do viaduto dos
Castros, na A-6. Un feito sen precedentes próximos no Estado español que se produciu
logo de máis dun ano de obras nesa parte da infraestrutura.
Ese tramo da A-6 en sentido Madrid estaba pechado ao tráfico mais non o que se
atopa ao seu carón que era perfectamente transitable.
Até o momento descoñécense as causas do derrubamento nin se existen outros
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puntos na infraestrutura –de vital importancia desde o punto de vista económico, social
e da mobilidade-- afectados. Así as cousas, o Ministerio de Transporte pechou ao tráfico
o tramo paralelo.
Para o Bloque Nacionalista Galego urxen explicacións, transparencia, unha
profunda investigación sobre o acontecido xunto cunha auditoría da infraestrutura mais
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tamén un calendario claro que permita recuperar a conectividade canto antes polos
prexuízos sociais e económicos que está a causar.
A A6, que conecta Galiza coa Meseta, é unha infraestrutura viaria construída hai
apenas vinte anos que xoga un papel determinante na mobilidade de Galiza e moi
especialmente de Lugo, unha provincia, cómpre lembrar, enormemente agraviada en
materia de infraestruturas. Pendentes están de rematar, despois de dúas décadas, a A-54
(Lugo-Compostela), a A-56 (Lugo-Ourense) ou a autovía da Mariña (A-74). Nin que
dicir xa da ausencia dun servizo ferroviario digno de tal nome porque a veciñanza de
Lugo carece directamente del.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
2ª polo trámite de urxencia:
- Como valora a Xunta de Galiza a seguridade nas infraestruturas viarias de
titularidade estatal en Galiza?
- Que medidas vai adoptar a Xunta de Galiza para reclamar ao Goberno español
as máximas garantías na A-6?

Santiago de Compostela, 15 de xuño de 2022
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Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Alexandra Fernández Gómez
Paulo Ríos Santomé
Luis Bará Torres
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 15/06/2022 16:54:57

Paulo Ríos Santomé na data 15/06/2022 16:55:01

Alexandra Fernández Gómez na data 15/06/2022 16:55:09
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Olalla Rodil Fernández na data 15/06/2022 16:55:18
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Iria Carreira Pazos e Iago Tabarés Pérez-Piñeiro,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto nos artigos 152 e 98 do Regulamento da Cámara, presentan a
seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 1ª polo trámite de urxencia.

XUSTIFICACIÓN DA URXENCIA
A urxencia motívase na necesidade de que a Xunta dea contas canto antes das
xestións realizadas pola na Comisión Mixta de Transferencias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Pola Disposición transitoria cuarta do Estatuto creouse a Comisión Mixta
paritaria Xunta-Estado para o traspaso das competencias. Ademais, a citada disposición
prevé que as persoas integrantes da comisión mixta en representación de Galiza “darán
conta periodicamente da súa xestión perante o Parlamento galego”.
Logo das últimas competencias cuxo traspaso foi acordado no ano 2008, non se
volveu transferir ningunha nova competencia. Levamos pois 14 anos de seca en materia
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de traspasos e ampliación do autogoberno.
Por outra parte, os acordos acadados no parlamento galego para o traspaso de
competencias de titularidade estatal, como é o caso da AP9 ou tráfico, non se viron
culminados polos atrancos que puxeron as forzas políticas estatais, que sempre
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mantiveron posturas ambiguas e cambiantes en función dos seu papel como goberno ou
oposición.
Os recentes acordos parlamentares, tanto no Parlamento galego como no
Congreso, abren a porta á negociación entre o goberno central e a Xunta, no marco da
Comisión Mixta de Transferencias, do traspaso de materias como a autoestrada AP 9, o
dominio público marítimo terrestre, os centros de investigación oceanográfica ou a
inspección de traballo, entre outras moitas.
Mais cómpre que o goberno galego mude a súa actitude dócil e submisa por
unha postura proactiva e reivindicativa, de esixencia ao goberno central de
competencias que reforcen e amplíen o autogoberno, situando a Galiza á par das
comunidades con maior nivel competencial como o País Vasco e Cataluña.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
1ª polo trámite de urxencia:
Ten previsto o goberno galego cumprir o mandato de dar conta no parlamento
galego da súa xestión na Comisión Mixta de Transferencias?
Que xestións levou a cabo a Xunta diante do goberno central para a demanda de
transferencias ao longo da presente lexislatura?
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Cantos escritos enviou a Xunta ao goberno nos últimos 6 meses en relación coa
demanda de transferencias, cal foi o seu contido e a resposta do goberno?
Cal é a axenda de transferencias que o goberno galego considera prioritarias?
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Vai cumprir o goberno galego os acordos do Parlamento galego en materia de
transferencias?

Santiago de Compostela, 20 de xuño de 2022

Asdo.: Luis Bará Torres
Iria Carreira Pazos
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Deputados e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Iria Carreira Pazos na data 20/06/2022 10:33:41

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 20/06/2022 10:33:46
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Xosé Luis Bará Torres na data 20/06/2022 10:33:56
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Martín Seco García, Carmen Rodríguez Dacosta e Luís Álvarez Martínez,
deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas
de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 7ª.
O proceso de cambio climático está a rematar coa paciencia de moitos
viticultores, outra vez máis volvemos ver como o pedrazo cae nos viñedos
e parte da Ribeira Sacra arruinando a colleita de moitos viticultores neste
ano.
Só en Monforte recolléronse unha medida de 64,6 litros por metro cadrado,
chegando a 81,7 na escola agraria e a 70,7 na Pinguela, todo en menos de
dúas horas, o que dá conta da tormenta que sufriron. Este episodio
climatolóxico, comparable cunha pinga fría, non só afectou a Monforte,
senón que tamén deixou os seus efectos devastadores no municipio de
Sober.
Na mañá do luns os viticultores da subzona de Amandi, dentro da
denominación de orixe Ribeira Sacra, iniciaban a avaliación dos danos,
aínda que tanto o Consello Regulador como varios viticultores da zona
falaban de que se viron afectadas entre o 20 e 30 por cento da superficie,
dependendo da localización das viñas.
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Amandi é unha ladeira da ribeira do Sil que dá nome a unha subzona máis
ampla da denominación de orixe, á que pertencen os viñedos de Doade,
Lobios, Pinol, Santiorxo, Barantes, Bolmente e Marcelle. O pedrazo
castigou case exactamente a mesma tira de terreo que sufriu o pedrazo de
hai catro anos, estamos a falar da franxa situada entre Amandi e
Soutochao, ademais de Cristosende e Sacardebois, doutro lado do Sil.
A tormenta do domingo 29 de maio descargou nunha etapa sumamente
delicada do ciclo vexetativo da vide, que nestes momentos está en fase de
floración, unha fase que se discorre de xeito axeitado fai que os acios
cheguen a callar finalmente. As choivas intensas, e moito menos o pedrazo,
non contribúen á floración do viñedo, que precisa de sol e dun tempo
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estable, cómpre recuperalas con présa mediante a aplicación de
fitosanitarios específicos.
Non é a primeira vez que ocorre unha situación similar na Ribeira Sacra. A
máis recente sucedeu en xuño de 2021, cando unha sarabiada acabou cuns
700.000 quilos de uvas na zona de Chantada e antes en xullo de 2018, outra
tormenta arruinou 300.000 quilogramos de froito na subzona de Amandi,
que dispón de 190 das 1.276 hectáreas que ten a denominación de orixe.
Dende o Grupo Parlamentario Socialista cremos que o Goberno galego
debería de actuar con rapidez para axudar aos viticultores afectados, tanto
con axudas directas como coa posta en marcha dun plan de recuperación do
viñedo na zona danada pola sarabia, en Sober existen ladeiras que perderon
a vendima de tres anos nos derradeiros e tantas dificultades poden causar a
falta de contratación dun seguro que garantise a súa produción.
É máis necesario que nunca que o Goberno galego se sitúe ao carón dos
viticultores e que se garanta que poidan continuar coa súa actividade en
vindeiros anos. Despois dunha tormenta como a do 29 de maio, cómpre
actuar con rapidez para avaliar os danos e unha vez se analicen as viñas
afectadas, realizar os tratamentos fitosanitarios correspondentes. Non só é a
perda directa pola desfeita que poida provocar a sarabia no viñedo, tamén é
importante controlar os efectos secundarios, xa que os danos que provoca
na colleita, senón son tratados, convértense en fonte de entrada de pragas
de fungos e son cruciais as primeiras horas despois para determinar danos e
avaliar accións.
Por iso, os deputados e a deputada que asinan preguntan:
Que medidas vai adoptar o Goberno galego para axudar aos produtores de
viño afectados pola tormenta de sarabia na subzona de Amandi?
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Pazo do Parlamento, 10 de xuño de 2022

Asinado dixitalmente por:
Martín Seco García na data 10/06/2022 10:37:09
María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 10/06/2022 10:37:24
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 10/06/2022 10:37:36
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Á Mesa do Parlamento

Noa Díaz Varela e Noelia Otero Lago, deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 4ª.

A prestación do servizo de transporte escolar en toda Galicia está a ser caótica
dende que se adxudicou o novo contrato a finais de decembro de 2021. Unha das
zonas que está a padecer este caos é a comarca de Compostela e concellos
próximos, situación que o Grupo Socialista vén denunciando en innumerables
ocasións sen que a Xunta de Galicia cumpra a súa función de control e
seguimento do cumprimento do contrato que neste caso lle correspondeu a
Monbus.
Aos problemas acontecidos e denunciados polo PSdeG en Negreira ou A Baña
súmanse tamén os da comunidade educativa de Teo, tanto do IES de Cacheiras
como dos CEIP Igrexa de Calo e da Ramallosa.
No primeiro caso, tanto a Anpa como a dirección do propio centro teñen emitidas
queixas á Consellaría sobre o pésimo servizo de transporte escolar, en concreto
coa ruta de Lampai, que chega a recoller en moitas ocasión os e as escolares con
40 minutos de atraso. A pesar de ser coñecedora do problema, lonxe de
solucionalo a empresa nalgunha ocasión enviou un servizo de VTC en vez dun
autobús, como é preceptivo.
Porén, esta situación xa se producía antes deste novo contrato, e foi a Xunta de
Galicia a que no seu día advertiu que unha vez se adxudicase o novo (este
decembro pasado) todo se solucionaría. Mais lonxe de solucionarse, a situación é
cada vez máis insostible para a comunidade educativa.
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No caso do CEIP de Calo, curiosamente cada luns os autobuses das liñas 1 e 3
esquecen ir recoller os 80 nenos e nenas que fan uso deste servizo, provocando
que sexan as familias quen o teñan que facer botando por terra o principal
obxectivo deste servizo como é a conciliación da vida familiar e laboral.
No tocante ao CEIP Plurilingüe da Ramallosa, segundo o contrato deberían existir tres
servizos pero só envían dous autobuses.

Por iso, as deputadas que asinan, formulan as seguintes preguntas:
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1ª) Como valora a Xunta de Galicia os problemas co servizo de transporte escolar no
concello de Teo?
2ª) Como valora os atrasos na recollida dos nenos e nenas nas paradas e na chegada aos
centros escolares dos CEIP de Calo e A Ramallosa e do IES de Cacheiras, todos eles no
concello de Teo?
3ª) Considera aceptable o Goberno galego que os nenos e nenas de Teo cheguen en
numerosas ocasións tarde a clase ou teñan que agardar máis de media hora a que chegue
o seu autobús?
4ª) Cre a Xunta de Galicia que o actual servizo de transporte escolar ofrecido por
Monbus nos centros de Teo cumpre coa súa función facilitadora da conciliación laboral
das familias?
5ª) Non cre a Xunta de Galicia que, máis que casos illados, todos os incidentes dan
conta dunha nefasta prestación do servizo en xeral?
6ª) Cando pensa a Xunta de Galicia dar resposta ás queixas da comunidade educativa
de Teo a respecto desta cuestión?
7ª) Pensa a Xunta de Galicia que é razoable e lóxico que os problemas nun centro se
repitan sempre o mesmo dia da semana? a que pensa que obedece esa ‘casualidade’?

Pazo do Parlamento, 10 de xuño de 2022

Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 10/06/2022 11:08:23
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Noelia Otero Lago na data 10/06/2022 11:08:38
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Julio Torrado Quintela, Paloma Castro Rey e
Pablo Arangüena Fernández, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a
súa resposta oral en Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral,
Xustiza e Interior.
En xuño do ano pasado o Xulgado do Contencioso Administrativo nº3 de
Pontevedra, anula a licenza directa de obras que o goberno local de Mos
concedeu o 30 de outubro de 2019 á cidade deportiva do Real Club Celta e obriga
ao Concello a revisar a legalidade, como reclamaba a Comunidade de Montes de
Tameiga.
As instalacións foron construídas en terreo rústico da parroquia mosense de
Pereiras. Permitiuse a construción dunha edificación de case 3.000 metros
cadrados cando, pola clasificación de solo rústico de especial protección, só se
podía construír uns pequenos vestiarios e un almacén.
A sentenza xudicial obrigaba ao Concello de Mos a revisar a licenza para
construír os campos de adestramento, ao considerar que a devandita autorización
debería ter sido concedida ao abeiro dun Plan Especial de Dotacións e
Infraestruturas, que non se fixo, e anula unha licenza posterior, para a construción
de vestiarios e instalacións auxiliares, tendo en conta que todo o conxunto forma
un único conxunto.
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A sentenza parte de que as obras realizadas non corresponden a meras
instalacións deportivas ao aire libre, senón que son instalacións deportivas
privadas, e de maior importancia, polo que a súa construción non se pode facer
cunha simple licenza municipal directa.
En maio deste ano o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) reafirma a
ilegalidade das licenzas concedidas polo Concello de Mos ao proxecto para a
construción da Cidade Deportiva do Celta.
O TSXG desestima o recurso de apelación interposto polo Concello de Mos, así
como polo Real Club Celta, contra a sentenza do Xulgado do ContenciosoAdministrativo número 3 de Pontevedra.

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Vista a sentencia referida, que valoración fai a Xunta de Galicia da
actuación levada a cabo polo Concello de Mos?
2. Tralo fallo do TSXG, considera a Xunta de Galicia que debe seguir
apoiando estas obras no Concello de Mos?

Pazo do Parlamento, 10 de xuño do 2022
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Julio Torrado Quintela
Paloma Castro Rey
Pablo Arangüena Fernández
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 10/06/2022 10:27:05
Julio Torrado Quintela na data 10/06/2022 10:27:13
Paloma Castro Rey na data 10/06/2022 10:27:22
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Pablo Arangüena Fernández na data 10/06/2022 10:27:32
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Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Noa Presas Bergantiños, Alexandra Fernández
Gómez e Luis Bará Torres, deputados e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 2ª, sobre o proxecto de
remodelación das rúas Aureliano Ferreiro e As Canteiras no concello de Maceda
(Ourense).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Xunta de Galiza, por medio da Axencia Galega de Infraestruturas ven de
formalizar o contrato de obra sobre a “Capa de rodadura e reparación de beirarrúas en
OU-104 (Maceda, P.Q. 5+370-5+980) e mellora da accesibilidade na OU-101 e OU103”, adxudicado o día 15 de febreiro de 2022 por un importe superior ao medio millón
de euros, en concreto, por 521.957,83€.
A actuación proxectada e contratada pola Xunta de Galiza que atinxe a treitos
das estradas OU-103, OU-101 e OU-104 que discorren polo Casco Histórico de
Maceda, alén da construción dunha plataforma única, implica esencialmente a
demolición dos pavimentos existentes de lastros e lousas de pedra, que actualmente
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constitúen as beirarrúas e a calzada, e a súa substitución por pavimento de formigón.
O acondicionamento e mellora viaria, demandada dende hai tempo, atinxe ao
casco histórico de Maceda de grande valor patrimonial e protexido polo Plan de
Urbanismo do Concello.
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A pesares do valor histórico do espazo non consta a existencia de informe
favorable do Servizo de Patrimonio Cultural da Xunta de Galiza, antes ao contrario,
consta a existencia dun informe no que se indica que “ten que ser revisado o criterio
xeral de intervención nas rúas (Aureliano Ferreiro e As Canteiras)”, sen que conste que
a Xunta de Galiza atendera ao informe do departamento de patrimonio cultural. É dicir,
a día hoxe semella que a Xunta de Galiza se dispón a executar unha obra no casco
histórico de Maceda sen atender ao informe do Servizo de Patrimonio Cultural da
propia Xunta de Galiza.
Alén das razóns ornamentais e da perda de valor histórico que implica a
substitución da pedra polo pavimento de formigón, tal medida implica unha priorización
do vehículo a motor sobre o peón, pois non ofrece moita dúbida que tal actuación vai
permitir aos vehículos circular a unha maior velocidade por unhas zonas no que o
transito peonil é frecuente e que deberían acondicionarse para que o fose máis.
Tal intervención debería perseguir a humanización, valorización e conservación
do casco histórico de Maceda e na seguridade viaria , e non exclusivamente na
circulación de vehículos a motor polo centro do núcleo urbano.
Asemade no proxecto adxudicado non se contempla a realización de actuación
algunha para solucionar as deficiencias que presenta a rede de abastecemento de auga e
a de saneamento de augas residuais sobre as que xa van case 40 anos da última
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actuación para a súa conservación.

E por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª:
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. Considera a Xunta de Galiza que o casco histórico de Maceda ten un valor
patrimonial e cultural que o fai merecente de protección e coidado?
. Solicitou a Xunta de Galiza informe ao servizo de Patrimonio Cultural sobre o
proxecto de remodelación das rúas Aureliano Ferreira e As Canteiras?
. En que data foi solicitado o informe e cando foi emitido?
. O proxecto licitado contempla as suxestións e/ou recomendacións do Servizo
de Patrimonio Cultural da Xunta de Galiza?
. Entende que a substitución dos lastros e lousas de pedra da calzada por
pavimento de formigón ten afectación na estética da zona?
. Entende que a substitución dos lastros e lousas de pedra da calzada por
pavimento de formigón afecta a seguridade viaria e permite que ps vehículos a motor
podan circular a maior velocidade?
. Por que razón o proxecto non contempla a mellora da rede de abastecemento de
auga e da rede de saneamento de augas residuais?
. Considera que a reforma que se pretende executar garante totalmente que os
baixos e locais podan sufrir a entrada de auga, ou en todo caso os niveis e altura da
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plataforma dificulta tal posibilidade?

Santiago de Compostela, 10 de xuño de 2022

Asdo.: Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
3
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Noa Presas Bergantiños
Alexandra Fernández Gómez
Luis Bará Torres
Deputados e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 10/06/2022 12:51:24

Noa Presas Bergantiños na data 10/06/2022 12:51:30

Alexandra Fernández Gómez na data 10/06/2022 12:51:38
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Xosé Luis Bará Torres na data 10/06/2022 12:51:44
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Á Mesa do Parlamento
Gonzalo Caballero Miguez e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, deputado e
deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 3.ª, Economía,
Facenda e Orzamentos.
A recuperación económica e social tras a crise da covid ten que sustentarse no
tecido produtivo xunto ao impulso dende o sector público. Para xerar emprego,
para investir, para innovar, resulta necesaria a fortaleza das empresas, sobre as
que descansa parte insubstituíble da actividade económica. Deste xeito, é
relevante que xorden empresas resilientes ante as circunstancias cambiantes da
tecnoloxía e da contorna económica, así como que as xa existentes se adapten e
sobrevivan. Corresponde ao goberno da Xunta de Galicia adoptar aquelas
medidas que poidan favorecer ás empresas da nosa comunidade, tanto as que
teñen xa historia propia como aquelas que vaian aparecendo.
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Sen embargo, datos recentes poñen o foco na evolución, supervivencia e
crecemento das empresas galegas. Así, a creación de novas sociedades mercantís
baixou nun 9,3 % en abril en Galicia, respecto ao mesmo mes de 2021, hasta
sumar un total de 372 compañías, segundo datos difundidos o 9 de xuño de 2022
polo Instituto Nacional de Estadística (INE). En Galicia, este descenso foi
superior ao do conxunto do Estado, onde a caída foi dun 8,2 %. En todo caso, este
dato comparado negativo cabe axustalo en función do número de disolucións de
sociedades, que en Galicia caeu respecto a hai un ano máis que no conxunto do
Estado.

As empresas da economía galega teñen que facer fronte a distintos retos como a
transición enerxética e dixital nun contexto moi cambiante, así como a un novo
escenarios de incremento dos custes polo proceso inflacionario e a guerra en
Ucraína, ao cal se suman retos estruturais como o aumento de tamaño ou a
necesaria aposta polo I+D+i. Resulta necesario desde a Xunta de Galicia
desenvolver unha política económica cun compoñente micro e sectorial adaptado
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á radiografía do sector empresarial galego que distingue variedade de estruturas
de gobernanza, unha gama de situacións financeiras, distintos tamaños de
empresas, niveis diferenciados de intensidade tecnolóxica e máis ou menos nivel
de apertura a mercados exteriores, entre outros factores. Corresponde ao Goberno
autonómico xerar un clima e normas axeitadas para potenciar a actividade
empresarial e adoptar medidas necesarias para fortalecer a posición e
supervivencia das empresas galegas.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Como valora o goberno da Xunta a situación que están a vivir as empresas
galegas nestes momentos?
2. Como explica o goberno da Xunta os datos que reflicten unha caída maior
na creación de empresas en Galicia que no conxunto do Estado?
3. Que plan de acción vai asumir e desenvolver o goberno da Xunta para
favorecer ás empresas galegas ante os retos que teñen nestas
circunstancias?

Pazo do Parlamento, 10 de xuño do 2022

Asdo.: Gonzalo Caballero Miguez
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Gonzalo Caballero Míguez na data 10/06/2022 13:19:15
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 10/06/2022 13:19:24
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Á Mesa do Parlamento
Gonzalo Caballero Miguez e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, deputado e
deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 3.ª, Economía,
Facenda e Orzamentos.
En España existe un proceso de concentración bancaria preocupante, que
introduce ao sector financeiro nunha situación de oligopolización na que tres
entidades suman máis do 75 % das oficinas na metade das provincias. Por outra
banda, no caso galego, o escenario non é moi distinto, segundo datos do propio
sector e do Banco de España.

De acordo co artigo 30 do Estatuto de Autonomía de Galicia, a Comunidade
Autónoma galega ten a competencia exclusiva no que atinxe á defensa das
persoas consumidoras e usuarias, polo que, ante a progresiva redución da oferta
de sucursais bancarias e a competencia imperfecta así como as dificultades
derivadas da fenda dixital a causa do avellentamento da poboación, a Xunta debe
comprometerse e aportar solucións.

O peche de oficinas en distintos concellos, especialmente no rural, a suba das
comisións bancarias e as dificultades de acceso á banca electrónica para certos
colectivos e zonas territoriais constitúen asuntos relevantes para a cidadanía
galega nos que o goberno da Xunta debe comprometerse para tomar medidas
dentro das posibilidades da súa acción.
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Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Cal é a posición do Goberno galego sobre a concentración bancaria e a
conseguinte redución da oferta financeira no país?
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2. Que medidas vai adoptar o Goberno galego para garantir que o proceso de
concentración bancaria non supoña unha merma na oferta que recibe a
cidadanía galega á hora de adquirir produtos ou servizos financeiros?

3. Cales son as medidas que está adoptando á xunta en relación ás altas
comisións bancarias establecidas, o peche de oficinas e o acceso á banca
electrónica para colectivos aos que lles resulta máis difícil?

Pazo do Parlamento, 10 de xuño do 2022
Asdo.: Gonzalo Caballero Miguez
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Gonzalo Caballero Míguez na data 10/06/2022 13:23:05
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 10/06/2022 13:23:13
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Gonzalo Caballero Miguez, 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
Segundo a información colgada na páxina web da Xunta de Galicia, o 3 de maio
de 2021 o goberno galego constituíu a sociedade Impulsa cun capital fundacional
de 5 millóns de euros, no que a participación no capital social corresponde o 40
% á Xunta de Galicia, 38 % Abanca, 12 % Reganosa e 10 % Sogama, tendo a
encomenda de “dinamizar e ampliar o Polo para a Transformación de Galicia,
unha iniciativa que, promovida pola Xunta de Galicia no marco da candidatura
aos fondos Next Generation, pretende ser circular, sostible, verde, dixital, viva,
inclusiva, xeradora de riqueza no seu entorno e aglutinadora dos intereses de
pequenas e medianas empresas, así como de grandes compañías".
Xa que logo o seu obxectivo debe ser incentivar a actividade produtiva da
comunidade a partir da captación de investimentos, a incorporación de socios e a
colaboración entre institucións públicas e privadas para a posterior posta en
marcha e consolidación de propostas empresariais.
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A proposta inicial da Xunta de Galicia para captar parte destes fondos europeos
foi de 354 proxectos cos que pretendían mobilizar cerca de 20.000 millóns de
euros e segundo as verbas da directora xeral, Enyd López nunha entrevista do 24
de outubro de 2021, “Elegimos socios muy sólidos para que los proyectos salgan
con o sin fondos”, indicando que a labor do dito consorcio non é executar fondos
senón buscar os actores máis axeitados para facelo, indicando que dende Impulsa
Galicia “Desarrollamos las ideas, las maduramos para convertirlas en grandes
proyectos y las liberamos una vez encontrados los inversores y tecnólogos
adecuados. El plan involucra al tejido empresarial al completo, pero la intención
es fomentar la participación de pymes y autónomos, para que sean los
principales beneficiarios de estos proyectos tractores que generarán actividad
económica y cadenas de valor».
Hai tres días, segundo as novas colgadas na páxina web da Xunta de Galicia, o
presidente da Xunta de Galicia mantivo unha reunión co comité técnico do dito
organismo público-privado na que se avaliou a situación actual do Polo para a
Transformación de Galicia e os principais proxectos nos que Galicia está
traballando para captar fondos europeos Next Generation EU.
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Por iso, a deputada e o deputado que asinan, formulan as seguintes preguntas:
1ª) Que valoración fai o Goberno galego sobre o traballo desenvolvido por esta
sociedade dende o seu nacemento?
2ª) Cal foi a actividade desenvolvida?
3ª) Cantos e cales son os proxectos nos que está traballando a sociedade e cal é o
seu estado de desenvolvemento?
4ª) Existe algún informe da actividade da empresa? En caso afirmativo, onde está
publicado para o seu coñecemento?
5ª) Cal é o balance de situación e a conta de resultados da dita sociedade?
6ª) Os proxectos nos que está a traballar a sociedade teñen cabida nalgún dos
PERTES anunciados polo Goberno do Estado?
7ª) Que tipo de controis xurídicos e económico-financeiros existen sobre os
recursos públicos asignados a dita entidade? Con que garantías e a través de que
procesos se está a seleccionar ao persoal directivo da entidade, así como a xestión
dos recursos internos desta?
8ª) Como se están a seleccionar os líderes-operadores privados dos diferentes
proxectos e con que garantías de transparencia, con que criterios e salvagardas de
publicidade, concorrencia e participación cidadá?
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9ª) Considera a Xunta de Galicia que a mellor forma para seleccionar proxectos
de tal envergadura que condicionan de forma relevante o futuro das novas
xeracións de cidadáns de Galicia é a través dun proceso sen publicidade,
transparencia, nin criterios obxectivos explicitados?
10ª) Ten aprobado a Sociedade Impulsa un plan de medidas antifraude e de
prevención de riscos de xestión? Un código ético de conducta? Un protocolo de
prevención dos conflitos de interese ou o dobre financiamento?
11ª) Ten implementado un canal de denuncias interno como mecanismo de
prevención do fraude na xestión pública e unha cartografía dos riscos de xestión?
12ª) Considera a Xunta de Galicia que a privatización das funcións públicas é o
mellor modelo de xestión dos fondos Next Generation en Galicia?
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13ª) Que participación se lle outorga á Administración local de Galicia en
relación coa Sociedade Impulsa?
Pazo do Parlamento, 10 de xuño de 2022

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 10/06/2022 13:48:32
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Gonzalo Caballero Míguez na data 10/06/2022 13:48:55
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política
Social e Emprego.
A previsión de organización do sistema público de saúde de Galicia ten,
anualmente, a necesidade de ordenar os recursos na época de verán debido ás
peticións de vacacións merecidas dos profesionais sanitarios. A previsible e
constatada acumulación de peticións no entorno destes meses obriga a unha
planificación especial que debera contar coa contratación extraordinaria de
profesionais para cubrir estas ausencias e, así, poder manter a continuidade do
sistema asistencial.
Non en tanto, lonxe de aparellar un volume de contratación para cubrir esta
situación, o escenario é utilizado polo goberno da Xunta de Galicia para abaratar
costes do sistema e reducir o investimento en persoal, deixando sen cubrir moitas
destas ausencias e diminuíndo, así, a capacidade asistencial do propio sistema.
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A utilización de datos de diminución da carga asistencial para xustificar a non
contratación resulta un exercicio de funambulismo, xa que canto menor número
de profesionais existan no sistema traballando nun momento puntual pois menor
será a capacidade de atención (sexa de consultas, urxencias, ingresos ou calquera
índice avaliador). Debido a isto, usar ese dato como xustificar dunha medida
tomada a priori, parece complicado.
En todo caso, a necesidade de dotar ao sistema do maior número de profesionais
posibles non debe cinguirse ás necesidades puntuais, senón que pode contribuír a
alixeirar tempos e actos cirúrxicos pendentes, ou a resolver tempos de espera
aproveitando esa suposta menor carga asistencial. Todo encamiñaría a que o
sistema precisa unha maior contratación da prevista, e non aproveitar o tempo de
verán para reducir custes e persoal sanitario.
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Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Contempla o goberno de Galicia realizar un plan extraordinario de
contratación de persoal nos meses de verán para manter a capacidade
asistencial do sistema público de saúde?
2. Ten o goberno de Galicia na súa planificación estimada a previsión de ter
menor carga asistencial en verán que no resto de meses do ano? De ser así,
por que non valora o goberno da Xunta de Galicia a posibilidade de
aproveitar este descenso de carga asistencial para afrontar un plan especial
de redución de listas de espera, especialmente no caso das cirurxías?

Pazo do Parlamento, 13 de xuño de 2022
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 13/06/2022 10:36:34
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Marina Ortega Otero na data 13/06/2022 10:36:43

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
130926

OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Xosé Luis Rivas Cruz, Carmen Aira Díaz e María
González Albert, deputados e deputadas do O Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 7ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Xunta está a tramitar o proxecto de interese autonómico do parque
empresarial de Pontecesures. Esta infraestrutura ocupa unha superficie de 326.000 m 2 e
sitúase entre os concellos de Pontecesures e Valga, nunha zona moi urbanizada, nas
proximidades de zonas habitadas e a moi pouca distancia de equipamentos públicos
como o centro de saúde e o IES de Valga.
A maior parte dos terreos do parque previsto están formados por unha gran
chaira que historicamente tivo uso agrario e onde perviven plantacións de forraxes. Na
zona existen tamén mostras de bosques húmidos de salgueiros, amieiros, freixos e
carballos, entre outras especies.
Cómpre salientar que a zona oeste dos terreos previstos para o parque, onde se
sitúan estes bosques húmidos, está caracterizada como unha zona inundábel. Na
contorna existe o topónimo “A Charca” e existen numerosas canalizacións de regatos e,
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segundo a información recollida in situ, grandes reservas de augas subterráneas.
Recentemente, a Dirección Xeral de Calidade Ambiental da Consellaría de
Medio Ambiente, Territorio e Vivenda fixo público o Informe Ambiental Estratéxico do
Parque Empresarial de Pontecesures, documento no que non consta o informe de Augas
de Galicia, feito cando menos sorprendente cando unha parte da superficie do parque é
1
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terreo inundábel e existen evidentes impactos no ámbito hidrolóxico. Na páxina 6 do
Informe Ambiental Estratéxico faise referencia á necesidade de acadar o informe
favorábel dos órganos competentes en augas e estradas estatais e autonómicas.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
7ª:
Ten coñecemento a Consellaría do Medio Rural do proxecto de parque
empresarial de Pontecesures?
Como avalía a Consellaría do Medio Rural a posibilidade de urbanización e uso
industrial duns 200.000 m2 de grande riqueza e potencial uso agrario na chaira aluvial
situada entre Pontecesures e Valga?
Considera de interese a Consellaría do Medio Rural o fomento de uso agrario
desta zona?
Existe algún estudo ou informe da Consellaría do Medio Rural sobre o proxecto
do parque empresarial de Pontecesures?
Que actuacións ou informes vai levar a cabo a Consellaría do Medio Rural en
relación co parque empresarial de Pontecesures?
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Santiago de Compostela, 13 de xuño de 2022

Asdo.: Luis Bará Torres
Xosé Luis Rivas Cruz
Carmen Aira Díaz
Maria González Albert
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, 63. Tel. 0034 981 551 545
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 13/06/2022 12:59:02

Xosé Luis Rivas Cruz na data 13/06/2022 12:59:09

María González Albert na data 13/06/2022 12:59:19
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María del Carmen Aira Díaz na data 13/06/2022 12:59:44
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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
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Paulo Ríos Santomé e Alexandra Fernández Gómez,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Xunta está a tramitar o proxecto de interese autonómico do parque
empresarial de Pontecesures. Esta infraestrutura ocupa unha superficie de 326.000 m2 e
sitúase entre os concellos de Pontecesures e Valga, nunha zona moi urbanizada, nas
proximidades de zonas habitadas e a moi pouca distancia de equipamentos públicos
como o centro de saúde e o IES de Valga.
A maior parte dos terreos do parque previsto están formados por unha gran
chaira que historicamente tivo uso agrario e onde perviven plantacións de forraxes. Na
zona existen tamén mostras de bosques húmidos de salgueiros, amieiros, freixos e
carballos, entre outras especies, con tipos de hábitats de interese comunitario e interese
prioritario.
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Cómpre salientar que a zona oeste dos terreos previstos para o parque, onde se
sitúan estes bosques húmidos, está caracterizada como unha zona inundábel. Na
contorna existe o topónimo “A Charca” e existen numerosas canalizacións de regatos e,
segundo a información recollida in situ, grandes reservas de augas subterráneas.

1
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Recentemente, a Dirección Xeral de Calidade Ambiental da Consellaría de
Medio Ambiente, Territorio e Vivenda fixo público o Informe Ambiental Estratéxico do
Parque Empresarial de Pontecesures, documento no que non consta o informe de Augas
de Galicia, feito cando menos sorprendente cando unha parte da superficie do parque é
terreo inundábel e existen evidentes impactos no ámbito hidrolóxico. Na páxina 6 do
Informe Ambiental Estratéxico faise referencia á necesidade de acadar o informe
favorábel dos órganos competentes en augas e estradas estatais e autonómicas.
No citado informe constátase unha incidencia significativa na paisaxe e
impactos negativos pola proximidade a vivendas e equipamentos públicos. Así e todo, o
documento ten carencias importantes pola falta de información sobre a hidrografía,
sobre o posíbel impacto das actividades industriais na poboación, sobre as previsións de
incremento do tráfico pesado ou sobre a perda de miles de metros cadrados de superficie
con grande potencialidade para a produción agraria.
O citado parque empresarial terá unha forte incidencia territorial en
Pontecesures, xa que se trata dun concello moi pequeno en extensión, con 6,7 km2 de
superficie, que está atravesado pola AP9, a estrada N550, a estrada PO-548
Pontecesures-Vilagarcía e a vía do tren. Tendo en conta a proximidade ao casco urbano
do parque empresarial previsto, e a ocupación de 326.000 m2, esta infraestrutura
compromete e dificulta gravemente o desenvolvemento sustentábel do concello.
Considerando o impacto territorial sobre o medio, o impacto da actividade
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industrial nunha contorna densamente poboada, a repercusión negativa que vai ter o
incremento de tráfico pesado na zona urbana, resulta provocador que responsábeis do
goberno galego utilicen expresións como “polígono amable” e “ecopolígono”.
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Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
2ª :
Ten previsto a Xunta suspender a tramitación do parque empresarial de
Pontecesures, abrir un proceso de diálogo co concello e coa veciñanza afectada, e
estudar outros posíbeis usos e aproveitamentos dos terreos nos que se proxecta o parque
empresarial?
Ten previsto o goberno galego encargar un estudo sobre a potencialidade para
uso agrario dos terreos nos que se pretende construir o parque empresarial de
Pontecesures?
Vai a Xunta solicitar a Augas de Galicia a realización dun estudo hidrolóxico e
un informe sobre o impacto do proxecto de parque empresarial de Pontecesures na rede
hídrica e sobre o potencial risco de inundación?

Santiago de Compostela, 13 de xuño de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Xosé Luis Bará Torres na data 13/06/2022 13:13:54
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Paulo Ríos Santomé e Alexandra Fernández Gómez,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Xunqueira do río Alba conforma un Espazo Natural de Interese Local con
480.000 m² de extensión, promovido polo concello de Pontevedra e declarado en 2012
pola Consellaría de Medio Ambiente da Xunta de Galiza.
En parte desta Xunqueira e dentro do ámbito do ENIL existiron varios terreos en
dominio público marítimo terrestre con concesións de Costas, das que foron
beneficiarias ou usuarias varias administracións:
- A Deputación Provincial coa concesión dos terreos para a Imprenta Provincial
e para o Parque de Maquinaria.
- A Consellaría de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, para naves de diversos
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servizos e almacén de maquinaria e vehículos.
- A Dirección Xeral de Costas con diversas dependencias en edificios situados á
beira da Avenida de Domingo Fontán e terreos circundantes. Ademais, dispón dunha
parcela na que antigamente existiu un campo de fútbol construído pola
Deputación.
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- A Dirección Xeral de Tráfico con edificacións e espazos colindantes para
probas do carné de conducir.
Segundo se desprende dunha resposta do goberno central a preguntas
formuladas polo BNG, na Xunqueira de Alba non existe ningunha concesión en vigor.
Unicamente está pendente de resolver a prórroga extraordinaria solicitada pola
Deputación Provincial para o parque de maquinaria, pendente dun proxecto para o
traslado ao parque empresarial de Barro.
Polo tanto, as demais administración están facendo uso dunha concesión de
maneira ilegal, xa que todas as concesións de dominio público marítimo terrestre
outorgadas antes da entrada en vigor da lei de costas de 1988 venceron en xullo de
2018.
As administracións deben dar exemplo no relativo ao respecto ao medio
ambiente e á recuperación de espazos de dominio público, seguindo o criterio de que
non deben estar nesta ubicación as instalacións que non estean relacionadas co dominio
público marítimo terrestre e que poidan trasladarse a outro emprazamento. A Xunta de
Galiza, e nomeadamente a consellaría de medio ambiente deben predicar co exemplo,
polo que debe desenvolver un plan para trasladar os equipamentos e infraestruturas que
actualmente se ubican na Xunqueira de Lérez.
Os terreos ocupados polas citadas concesións, unha vez liberados das mesmas,
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permitirían crear unha gran zona verde arborada de grande interese desde o punto de
vista ambiental e con potenciais usos recreativos e de lecer.
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Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
2ª :
Por que razón a Xunta está ocupando de maneira ilegal con edificios e
maquinaria terreos de dominio público marítimo terrestre no ENIL Xunqueira de Alba?
Considera o goberno galego dá un bo exemplo utilizando terreos de dominio
público que forman parte dun ENIL para os actuais usos de estacionamento e
almacenaxe de vehículos e materiais?
Que previsións ten o goberno galego en canto ao traslado das instalacións
situadas en dominio público na Xunqueira de Alba a outro emprazamento?

Santiago de Compostela, 13 de xuño de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 13/06/2022 13:27:08
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Á Mesa do Parlamento
Gonzalo Caballero Miguez, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Martín
Seco García, deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos.
A estrutura produtiva galega experimentou nos últimos anos un debilitamento do
sector industrial, que perdeu peso relativo tanto en termos de valor engadido
bruto como en termos de emprego. En concreto, nos trece anos de gobernos da
Xunta de Galicia presididos por Alberto Núñez Feijóo, a falla de política
industrial activa caracterizou un tempo no que desapareceron importantes
empresas galegas e no que o sector industrial non conseguiu o desenvolvemento
necesario para situarse no 20% do PIB, aquel umbral sinalado hai una década
pola Comisión Europea como referencia para a industria.
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A comparación de datos recentes con España amosa a preocupante evolución
dalgúns indicadores industriais para Galicia, como por exemplo o Índice de
Produción Industrial. Cos datos do primeiro cuadrimestre de 2022, constátase que
a produción industrial galega caeu nun 6,5 % en relación ao mesmo período do
exercicio anterior; mentres no total de España subiu un 2 %. Esta tendencia
inversa, de crecemento do sector industrial en España mentres se amosa un
decrecemento industrial en Galicia, supón unha fonda chamada de atención para a
economía galega, na que o peso do VEB industrial xa se reducira previamente.
Pero, ademais, a evolución do IPI evidencia que a produción industrial media
desplumouse en Galicia nun 8 % en abril deste ano, sendo a comunidade
autónoma española onde máis caeu nese mes.

A crise industrial en Galicia amosa evidencias empíricas en datos coma ese, que
corroboran a necesidade dunha política industrial activa dende o goberno da
Xunta de Galicia. É evidente que hai sectores e empresas de éxito na economía
galega, algunhas novas e outras con décadas de madurez e rodaxe, pero tamén
que hai outras en fases complicadas, pero tanto detrás dunhas como noutras
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subxace a ausencia de política industrial que acompañe ao emprendemento nos
ámbitos tecnolóxicos, enerxético, estratéxicos e de investimento, entre outros.
Por todo o exposto, os deputados e a deputada que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Que valoración económica fai a Xunta de Galicia dos datos do IPI, que
amosan os problemas industriais da economía galega?
2. Como valora o goberno da Xunta que a produción industrial caera en
Galicia nun 6,5 % no primeiro cuadrimestre de 2022 con respecto ao ano
anterior mentres subiu no conxunto de España?
3. Cales son as bases, medidas e obxectivos cos que traballa a Xunta de
Galicia en materia industrial para impulsar a produción e o emprego?
4. Que autocrítica fai o goberno conservador da Xunta da súa xestión durante
13 anos en materia industrial?

Pazo do Parlamento, 13 de xuño do 2022

Asdo.: Gonzalo Caballero Miguez
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Martín Seco García
Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Gonzalo Caballero Míguez na data 13/06/2022 17:05:49
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 13/06/2022 17:05:58
Martín Seco García na data 13/06/2022 17:06:09
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Á Mesa do Parlamento
Gonzalo Caballero Miguez, Leticia Gallego Sanromán, Noelia Otero Lago e
Julio Torrado Quintela, deputados e deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a
súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
A sanidade pública galega require de maior compromiso por parte do goberno da
Xunta e é sabido que aos problemas habituais, súmase nos verás debilidades na
xestión e no mantemento ordinario dos servizos.
Xunto a vacacións que non se cubren en atención primaria, tamén a atención
hospitalaria se debilita.
Deste xeito, moitas camas estarán inoperativas nas distintas áreas sanitarias e este
é o caso da área sanitaria de Vigo.
Segundo os datos oficiais, a área sanitaria de Vigo terá inoperativa un 11% das
súas camas este verán reducindo "a totalidade da hospitalización" pois esta área
non funcionará ao 100% a pesares de ter sofrido xa recortes previos.
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A maiores, a última actualización das listas de agarda sitúa nunha media de 74.8
días o tempo que a cidadanía da área de Vigo ten que esperar para unha operación
no Servizo Galego de Saúde e esto implica oito xornadas máis que na anterior
serie de datos. Ademáis, rexístranse agardas dramáticas, posto que no caso das
cirurxías traumatolóxicas toca esperar 102.8 días, o cal implica 15 xornadas máis
de espera que no período anterior.

Nun momento no que a sanidade pública galega aínda non recuperou os niveis de
atención prepandemia cómpre que a Xunta faga un esforzo tanto en atención
hospitalaria como primaria e que se tomen todas as medidas posibles para reducir
significativamente as listas de espera tamén na área sanitaria de Vigo.
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Por todo o exposto, os deputados e as deputadas que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Por que a área sanitaria de Vigo terá inoperativas o 11 % das súas camas
hospitalarias neste verán?
2. Que efectos ten isto nos pacientes e nas listas de espera existentes?
3. Que medidas está tomando a Xunta de Galicia para fortalecer a sanidade
pública e evitar ese peche de camas estival na área de Vigo?

Pazo do Parlamento, 14 de xuño do 2022

Asdo.: Gonzalo Caballero Miguez
Leticia Gallego Sanromán
Noelia Otero Lago
Julio Torrado Quintela
Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Gonzalo Caballero Míguez na data 14/06/2022 11:42:31
María Leticia Gallego Sanromán na data 14/06/2022 11:42:39
Noelia Otero Lago na data 14/06/2022 11:42:47
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Julio Torrado Quintela na data 14/06/2022 11:42:55
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Á Mesa do Parlamento
Daniel Castro García, Mercedes Queixas Zas e Manuel Lourenzo Sobral,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre a necesidade de dispoñer da versión en galego nas
redes sociais e demais aplicacións.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O xeito de comunicarnos e relacionarnos co mundo e coas persoas cambiou
moito nas últimas décadas e anos. Un dos principais motivos deste troco está
relacionado coa aparición das redes sociais e da Intelixencia Artificial.
Estas plataformas mudaron de xeito radical a maneira de falar coas persoas, de
coñecer xente, de traballar ou de empregar os instrumentos que nos rodean entre outros
moitos aspectos. Neste sentido, todas as persoas viron as súas vidas afectadas por esta
revolución dixital, mais se houbo alguén que o notou directamente foi a mocidade.
A mocidade está case dun xeito constante nas redes sociais e polo tanto unha
grande parte da súa comunicación se leva a cabo nas mesmas. Deste xeito, resulta
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evidente que a presenza da lingua galega en todas estas plataformas se volve vital para a
súa normalización.
As razóns que explican esta afirmación son moi sinxelas. A primeira é por unha
sinxela cuestión de dereitos lingüísticos. Os e as galegas e calquera outro habitante do
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mundo ten dereito a poder ter as súas redes sociais ou a comunicarse cos instrumentos
que a rodean en galego, na súa lingua.
A segunda está relacionada coa plena normalización da nosa lingua. Unha lingua
non pode estar normalizada se non ten presenza nos espazos no que os seus falantes
están ou participan dun xeito constante.
Por último, temos a razón do prestixio. Sermos capaces de permitir que o
Facebook, o Instagram, o Twitter, o Tiktok, Whatsapp, Twitch ou moitas outras
aplicacións estean en galego fornecerían á nosa lingua dun maior prestixio que
facilitaría que moitas persoas desen o paso a falar galego.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
- Cal é a razón que explique que en pleno 2021 os e as galegas non teñamos a
posibilidade de ter as nosas redes sociais ou demais aplicacións na nosa lingua?
- Está disposta a Xunta de Galiza a realizar os esforzos necesarios para que
poidamos empregar todas as redes sociais e demais aplicacións en galego canto antes?
- Cando poderán os e as galegas empregar a nosa lingua nas súas redes sociais e
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demais aplicacións?

Santiago de Compostela, 14 de xuño de 2022
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Asdo.: Daniel Castro García
Mercedes Queixas Zas
Manuel Lourenzo Sobral
Deputada e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Daniel Castro García na data 14/06/2022 13:17:15

Mercedes Queixas Zas na data 14/06/2022 13:17:19
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 14/06/2022 13:17:28

3

130944

Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Pablo Arangüena Fernández, Paloma Castro
Rey e Noelia Otero Lago, 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.
No Diario Oficial de Galicia do 25 de maio de 2022 a Consellería de Cultura,
Educación e Universidade publicou a Orde do 11 de maio de 2022 pola que se
establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non
competitiva, das subvencións a entidades locais para actuacións de adecuación
das pistas multideporte nos centros de educación infantil e primaria e nos centros
públicos integrados non universitarios de titularidade municipal cun crédito total
de 2.000.000 de euros.
Ante esta situación, as deputadas e o deputado que asinan preguntan:
Cales son as razóns polas que a Xunta de Galicia, unha vez máis, fai unha
convocatoria pública de subvencións destinadas aos concellos galegos a través do
réxime de concorrencia non competitiva?
Pazo do Parlamento, 14 de xuño de 2022

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 14/06/2022 18:34:18
Pablo Arangüena Fernández na data 14/06/2022 18:34:33
Paloma Castro Rey na data 14/06/2022 18:34:50
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Noelia Otero Lago na data 14/06/2022 18:35:03
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Á Mesa do Parlamento
Paulo Ríos Santomé, Iria Carreira Pazos e Olalla Rodil Fernández,
deputado e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 5ª, instando o Goberno galego a impulsar e garantir a
participación real da mocidade nas diferentes políticas dirixidas á mesma.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A elaboración de políticas públicas dirixidas á mocidade, a súa abordaxe e o seu
éxito deben pasar necesariamente por unha mocidade activa en todos os aspectos deste
proceso. A mocidade como suxeito precisa de ferramentas coas que sexa quen de verse
involucrada no que lle atinxe, tanto en presente coma en futuro.
Actualmente non existe unha política xuvenil integral, coordinada e
cohesionada, unha política xuvenil que non infantilice á mocidade galega nin a
considere un suxeito pasivo sen capacidade de iniciativa propia para aportar na mellora
do seu proxecto de vida.
A Xunta de Galiza non se está a tomar en serio a necesidade de inverter esforzos
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na mocidade, e vemos ano a ano como esmorece o tecido asociativo xuvenil, como se
suceden campañas pouco ambiciosas e cun compoñente absoluto de inercia onde unha
parte importante da mocidade fica esquecida.
Se analizamos os diferentes programas e a elaboración de documentos como o
Plan Estratéxico de Xuventude da Xunta de Galiza, vemos que a participación está moi
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limitada e acoutada, unha participación, que aínda que fundamental, é totalmente
insuficiente.
Cando se fala de participación acoutada, de infantilización da mocidade e da
inercia que caracteriza a política xuvenil da Xunta, exemplarizámola na participación
baseada en cuestionarios pechados e en entornos acoutados.
En si mesmo isto non é negativo, mais é necesario impulsar unha participación
real, que parta da mocidade e que non se vexa circunscrita a un momento concreto con
pouco fondo e sen sumar de verdade á mocidade nas cuestións que lle atinxe.
A mocidade galega debe estar presente nas políticas de emprego, de vivenda, de
lecer, de saúde, con especial atención á saúde mental, e en definitiva, debe estar
presente e formar parte do que lle atinxe.
Para isto é necesario comezar cun traballo fundamental para o futuro deste país,
e así, como primeira acción, deberá ser imprescindible activar as ferramentas que ten a
mocidade galega para aportar, participar e influír nas políticas públicas.
O Consello Asesor e Consultivo da Xuventude de Galiza leva paralizado 8 anos,
un organismo oficial que ten funcións tan importantes como a de debater e elaborar
informes da situación da mocidade galega nos diferentes ámbitos.
Reactivalo é o primeiro chanzo que hai que dar de cara a impulsar a dinamizar a
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participación nunha política xuvenil baseada na inercia, na inocuidade, e na
participación como consumo.
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Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
5ª :
. Como valora a Xunta de Galiza o estado actual do asociacionismo xuvenil
galego?
. Considera importante a Xunta de Galiza a participación da mocidade
especialmente nos ámbitos que lles afectan concretamente?
. Cal é o motivo da paralización do Consello Asesor e Consultivo de Xuventude
de Galiza?
. Considera a Xunta de Galiza como unha ferramenta útil o mencionado
Consello?
. Que medidas ten pensado adoptar a Xunta de Galiza para fomentar a
participación e o asociacionismo xuvenil en Galiza?

Santiago de Compostela, 15 de xuño de 2022

Asdo.: Paulo Ríos Santomé
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Iria Carreira Pazos
Olalla Rodil Fernández
Deputado e deputadas do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Paulo Ríos Santomé na data 15/06/2022 09:23:34

Iria Carreira Pazos na data 15/06/2022 09:23:37
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Olalla Rodil Fernández na data 15/06/2022 09:23:45
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Á Mesa do Parlamento
Noelia Otero Lago e Noa Díaz Varela, deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a
súa resposta oral en Comisión 4.ª, Educación e Cultura.
A Xunta de Galicia presentaba en 2021 o Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica
anunciado cunha dotación de 191 millóns de euros e co que segundo a
información trasladada pola consellería ten previsto actuar en catro de cada dez
dos arredor 1.100 centros escolares de titularidade pública que conforman o noso
sistema educativo galego.
Paralelamente, dende o Goberno do Estado teñen activo o Programa de Impulso á
Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) que persegue a rehabilitación
sostible do parque público institucional cunha visión integral que abarca a todo
tipo de edificios públicos (administrativos, educativo, asistencial, deportivo,
sanitario, cultural,…) e segue os principios da Axenda Urbana Española e os
obxectivos de sustentabilidade, estética e inclusión da nova iniciativa Bauhaus
europea, sen perder de vista o principal obxectivo do Plan: lograr un aforro
enerxético medio superior ao 30 %. Non hai que esquecer que unha gran parte do
parque público edificado construíuse antes do ano 79 e presenta deficiencias
enerxéticas.
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Dentro deste plan de recuperación dotado cun orzamento total de 1.080 millóns
de euros, 480 se transferiron directamente ás comunidades autónomas para
rehabilitar os seus edificios (o PIREP autonómico).
O Programa de Impulso á Rehabilitación de edificios públicos dos gobernos
autonómicos articúlase en forma de convenios, que asina o Ministerio de
Transportes con cada autonomía. O convenio que pon en marcha este programa
en Galicia foi asinado a finais de decembro de 2021 pola secretaria de estado do
Ministerio, Isabel Pardo de Vera e pola conselleira de Medio Ambiente, Territorio
e Vivenda, Ángeles Vázquez.
Por este acordo, Galicia recibe 27.331.200 euros do Ministerio con cargo ao Plan
de Recuperación, Transformación e Resiliencia para rehabilitar 26 edificios de
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titularidade autonómica, con especial fincapé nas actuacións de mellora da
eficiencia enerxética.
Do total deses edificios, 21 lle corresponden á Consellería de Cultura, Educación
e Universidade, que destina a obras en centros educativos de 16 concellos, moitas
delas xa rematadas.
Por todo o exposto, as deputadas que asinan formulan as seguintes preguntas para
o seu debate en Comisión:
1. Sufragou a Xunta de Galicia algunha obra prevista inicialmente no Plan de
Nova Arquitectura Pedagóxica coa achega millonaria do Estado polo
PIREP?
2. En caso afirmativo, cales foron os centros nos que actuaron co PIREP e a
cales redestinarán o investimento inicialmente previsto nos orzamentos da
Xunta de Galicia para este exercicio 2022?
3. Está debidamente publicitado na sinaléctica de obra a orixe dos fondos cos
que se sufragaron esas obras de rehabilitación?
4. Por que non fai pública a Xunta de Galicia o destino das actuacións
previstas no Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica?

Pazo do Parlamento, 14 de xuño do 2022
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Asdo.: Noelia Otero Lago
Noa Díaz Varela
Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Noelia Otero Lago na data 15/06/2022 11:10:55
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Noa Susana Díaz Varela na data 15/06/2022 11:11:03
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Á Mesa do Parlamento
Paulo Ríos Santomé, Iria Carreira Pazos e Montserrat Prado Cores,
deputado e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 5ª, relativa ás medidas fronte ao aumento nos problemas de
saúde mental na mocidade galega.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A COVID-19 colocou en primeiro plano a nosa saúde e evidenciou a
necesidade de contar cuns servizos públicos fortes. Alén dos efectos na saúde física, a
crise sanitaria reforzou as dinámicas alienantes e illadoras dun falido Estado de Benestar
relacionadas coas formas modernas de sufrimento psíquico na mocidade.
Cando falamos de saúde mental non podemos ignorar o contexto social e as
enfermidades psíquicas non poden encasillarse como algo puramente biomédico. O
impacto da pandemia entre a xente nova é sistemático, profundo e desproporcionado, a
COVID-19 cambiou por completo a nosa forma de relacionarnos, afectando a nosa
saúde non só física, senón tamén mental e afondou aínda máis na situación de
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precariedade laboral que vivimos a xuventude a nivel mundial.
Na mocidade, a pandemia tivo efecto inmediato na educación e no emprego, xa
que unha grande parte das mozas que estaban traballando antes da pandemia perderon o
seu posto de traballo, vendo moitas outras as súas condicións laborais deterioradas e a
súa carga de traballo aumentada baixo o pretexto do teletraballo. Tamén no benestar
mental cun contrastado aumento dos problemas de saúde mental entre a mocidade,
1
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derivados da preocupación tanto pola pandemia como pola crise económica e social
derivada desta.
Esta situación de medo ao futuro, incerteza e precariedade deixa uns datos moi
preocupantes, marcando no 2020 un máximo histórico no rexistro de suicidios,
converténdose estes na segunda causa de morte no Estado para as persoas entre 15 e 29
anos e duplicándose as demandas de consulta en especialistas de saúde mental entre o
2019 e o 2021.
Incrementáronse os factores de risco, aumentaron os trastornos mentais, a
depresión, a ansiedade ou o insomnio e empeoraron os trastornos mentais graves debido
ás barreiras asistenciais. A situación económica, o desemprego, a precariedade, a
imposibilidade de acadar unha independencia económica ou de acadar a emancipación
son feitos chaves que afondan na aparición e no mantemento no tempo nos problemas
de saúde mental na mocidade.
Polo tanto, é fundamental que dende as institucións se poñan medios materiais,
económicos e humanos co fin de previr os problemas de saúde mental que se poden
desencadear na mocidade, así como tamén para tratar os problemas existentes, á vez que
é necesaria unha mudanza no modelo precarizador e negador dun futuro digno para a
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mocidade galega.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
5ª :
. Como valora, a Xunta de Galiza, os últimos datos relativos á saúde mental na
mocidade?

2

130954

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 Xunta de Galiza considera prioritario tomar medidas para atallar a situación
relativa á saúde mental na mocidade?
. Cales son as medidas concretas que se están a levar a cabo por parte da Xunta
de Galiza en relación coa problemática da saúde mental na mocidade?
. Cal é a análise que fai a Xunta de Galiza sobre as causas e posibles solucións
aos problemas de saúde mental que padecen cada vez máis mozas galegas?

Santiago de Compostela, 15 de xuño de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Paulo Ríos Santomé na data 15/06/2022 11:38:20

Iria Carreira Pazos na data 15/06/2022 11:38:23

María Montserrat Prado Cores na data 15/06/2022 11:38:33
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Mercedes Queixas Zas, deputados
e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A planta de Nostián foi deseñada para tratar os residuos da cidade da Coruña e
da súa área metropolitana, coñecida como Consorcio. Esta planta baseada na
compostaxe, inicialmente dispoñía do seu propio vertedoiro para eliminar os rexeites.
Faise necesario dicir que este tipo de plantas requiren dunha boa separación en orixe da
materia orgánica, cousa que non ocorre coma sería desexable, e consecuentemente
prodúcense rexeites non reciclables que é imprescindible eliminar, ben en vertedoiro,
ben en incineración. O vertedoiro da planta colmou antes do previsto, arredor do ano
2008.
Nestes momentos, e desde o ano 2019, en Nostián véñense producindo, máis ou
menos 90.000 tm/ano de rexeites coma resultado de recibir unhas 180.000 tm/ano de
lixo en bruto dos 400.000 habitantes da Coruña e Área Metropolitana. Desas 90.000 tm,
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55.000 ( para 240.000 habitantes) corresponden a cidade da Coruña ( 35.000 de rexeites
e 20.000 de afino) e outras 35.000 ( para 160.000 habitantes) corresponden ao
Consorcio ( 22.000 de rexeites e 13.000 de afino).
A empresa Albada que tiña e ten aínda a concesión da Planta de Nostián
xestionou estes rexeites con diferentes vertedoiros desde hai máis de 12 anos, tanto os
1
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do Consorcio coma os da Coruña. Os do Consorcio estiveron indo ao vertedoiro de
Daorje en Cerceda, a carón de Sogama, ata mediados de 2017 data en que colmou,
pechou e daquela adxudicáronse en concurso público a Gestán Medioambiental. Os da
cidade da Coruña estiveron indo ao vertedoiro de Sobrado, dun xeito nada claro, ata que
abriu o de Grixoa en 2012.
A partir de 2019 vanse denegando sucesivas autorizacións de novos vertedoiros
ou ampliacións dos existentes e modifícase de oficio a AAI de Grixoa para que non
poidan recibir os rexeites do Concello da Coruña. Así mesmo autorízase a ampliación
da planta de lixiviados a Gestán, o almacenamento e transvase na súa planta de Arteixo
(sen licenza municipal) e a construción dun novo vaso en Sobrado dos Monxes de máis
de 500.000 m3.
A escusa para modificar a AAI de Grixoa foi a dos cheiros, pero ao non existir
normativa ao respecto, na Consellería recorreron ao famoso contido COD existente nos
rexeites de Albada. O certo é que se os rexeites do concello da Coruña son os mesmos
que os do Consorcio, lembremos que en Nostián non se trata o lixo por separado, e que
Gestán recibe en Sobrado estes rexeites desde hai xa anos, a Consellería non aplica por
igual a normativa.
Como resultado da modificación da AAI de Miramontes, e do peche deste
vertedoiro a fins de abril, os rexeites do concello da Coruña non tiñan a onde ir e nese
verán de 2019 comezaron a se acumularen na planta de Nostián milleiros de toneladas
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sendo ameazada a empresa Albada con sancións se non daba solución ao problema.
Ao vertedoiro das Pías restáballe, nesa altura, pouca capacidade no vaso de
vertido, máis ou menos para 100.000 tm máis. Pero coma por arte de maxia constrúe un
novo vaso con capacidade para 530.096m3 e cunhas posibilidades de eliminación anual
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de 25.000 tm de residuos non perigosos procedentes dos tratamentos de valorización e
centros produtores de residuos.
O realmente curioso é a ubicación deste vertedoiro. Está na serra do Bocelo
entre os nacementos dos ríos Mandeo e Tambre, coa escorrentía para o chamado regato
das Pías que vai parar ao Mandeo. Toda unha lección de suicidio medioambiental.
De anos anteriores, o vertedoiro conta con máis de 500.000 m3 de lixo selado
nun vaso acondicionado ilegalmente e con acumulacións de lixo depositado ilegalmente
e transportado con nocturnidade contando coa complicidade da Xunta de Galiza.
Resulta, cando menos, chocante, que se Nostián produce os mesmos rexeites
porque procesa indistintamente o lixo urbano procedente do concello de A Coruña e do
Consorcio das Mariñas, se o da Coruña superaba amplamente o COD para entrar nun
vertedoiro de residuos non perigosos, en Sobrado estean entrando eses mesmos rexeites
sen que as inspeccións preceptivas por lei detecten ningunha anomalía.
Unha nova oroxénese que acabala o tempo estase a producir nos montes do
Bocelo, unha montaña que medra e medra, superando ilegalmente o perfil orixinal.
Chocante resulta tamén o emprazamento do novo vaso, mesmo a carón do
Camiño de Santiago Norte, todo un exemplo para a comarca de respecto ao Patrimonio
e do cumprimento que se lle esixe a calquera veciño que queira cambiar unha soa tella
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do tellado de calquera construción que se atope en ubicación semellante.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
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. Se os rexeites de Nostián imputables ao concello da Coruña non podían seguir
indo a Grixoa por superar o COD, como podían estar entrando en Sobrado os do
Consorcio coa mesma materia orgánica?
. Está o vertedoiro de As Pías (Sobrado dos Monxes) especialmente deseñado
para recibir residuos orgánicos?
. A quen se lle achaca o mal funcionamento de Nostián que nin fai un compost
aceptable nin recicla de xeito que os rexeites cumpran coa normativa de aceptabilidade
nun vertedoiro de residuos non perigosos?
. Como pode o sistema Sogama que apenas fai reciclaxe cobrar un prezo de 55
euros/tm. e Gestán Medioambiental 31 euros/tm. con portes incluídos?
. Como é posible autorizar a construción dun novo vaso de vertido no vertedoiro
de Sobrado ( As Pías) con capacidade para 530.096 m3 de residuos non perigosos
procedentes dos tratamentos de valorización e centros produtores de residuos, cando
este vertedoiro está situado nos montes do Bocelo entre os nacementos dos ríos Mandeo
e Tambre co perigo que supón para o medioambiente e a limpeza das augas destas dúas
concas fluviais?
. Como é posible a autorización para a construción dun novo vaso de vertido
situando este a carón do Camiño de Santiago?
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. A onde vai parar a compostaxe que se prepara en Nostián?

Santiago de Compostela, 15 de xuño de 2022
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Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
Mercedes Queixas Zas
Luis Bará Torres
Deputados e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Rivas Cruz na data 15/06/2022 12:13:58

Mercedes Queixas Zas na data 15/06/2022 12:14:10

CSV: BOPGDSPG-9Tm1C4F7U-3
REXISTRO-cvWfSSZAl-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Xosé Luis Bará Torres na data 15/06/2022 12:14:22
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Á Mesa do Parlamento

Martín Seco García, Carmen Rodríguez Dacosta e Noa Díaz Varela, deputado e
deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 7ª.
A protección de brañas e turbeiras é esencial na loita contra o cambio climático,
algo recoñecido pola totalidade da comunidade científica. Só co 3 % da
superficie do planeta, as turbeiras acumulan o 30 % do CO2 do planeta, calculase
que o volume de carbono acumulado nas turbeiras de todo o mundo é comparable
ao total que hai na atmosfera, supera incluso o acumulado nos bosques do
planeta. A súa conservación, por tanto, é absolutamente fundamental na loita
contra o cambio climático.
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As turbeiras de Galicia están entre as que presentan unha maior taxa de
acumulación de carbono a nivel mundial –e, por tanto, de secuestro de CO2
presente na atmosfera-, segundo reflicte un estudio publicado na revista “Nature
Climate Change” no ano 2018, asinado por un equipo internacional no que
colaboran dous investigadores do grupo de investigación Ciencia do Sistema
Terra da USC, que destacaron na presentación dese traballo a nivel Galicia que as
turbeiras son espazos naturais que participan en múltiples funcións ecolóxicas,
como a regulación da descarga de auga cara aos ríos, a depuración de auga, servir
como hábitat de biodiversidade, “ademais de ser auténticas bibliotecas nas que
está escrito o noso pasado”. Igualmente afirmaban que “Dado o delicado
equilibrio entre captar e liberar carbono e, por tanto, entre pasar de sumidoiro a
fonte, a protección e recuperación das turbeiras deberían ser obxectivos
prioritarios tanto en Galicia como en España” e que “Se estes ecosistemas non se
coidan, ese CO2 libérase co mesmo efecto que xera a contaminación da industria.
É dicir, as consecuencias para o cambio climático son as mesmas: non
preservalas provoca efecto invernadoiro”.
Hai que lembrar que a pesar dos múltiples recordatorios realizados no marco da
Comisión Estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, Galicia non
rexistrou ata o momento ningunha zona húmida no Inventario Español de Zonas
Húmedas, creado en 2004, tal e como demanda o Real decreto 435/2004, do 12
de marzo, polo que se regula este inventario nacional.
En Galicia o Decreto 127/2008 desenvolve o réxime xurídico das zonas húmidas
protexidos de Galicia. A pesar das previsións deste decreto, ben claras e non
deixadas á discrecionalidade da Administración autonómica, case 15 anos
despois da entrada en vigor desa norma non existe –porque a Xunta non o
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elaborou- o inventario de zonas húmidas previsto detalladamente no propio
decreto, que o configura como o instrumento que recollerá de forma sistemática
as zonas húmidas situadas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia
que se atopen incluídas nalgunha das tipoloxías establecidas no anexo II, como é
o caso das turbeiras, entre outros presentes en Galicia.
Por tanto, fóra das cinco zonas húmidas Ramsar, radicadas todas elas na costa e
que representan unha mínima fracción dos valiosos ecosistemas deste tipo que
ten Galicia, o resto das zonas húmidas, sinaladamente as nosas valiosísimas
turbeiras, non existen para a Administración galega, atopándose na actualidade
sometidas estas últimas a dous tipos de ameazas fundamentais: a eucaliptización
acelerada, que leva a desecar turbeiras enteiras, e o elevado número de proxectos
eólicos en tramitación.
Na parroquia de Castriz no límite entre os concellos de Santa Comba e
Coristanco existían unhas brañas de enormes dimensións, posiblemente unha das
breixeiras atlánticas máis grandes de toda Galicia e a nosa sorpresa é observar
como este espazo que debería de estar protexido pola Administración autonómica
tal e como indicabamos no exposto anteriormente se está a converter nun
eucaliptal, con parcelas enormes drenando a auga existente para logo poñer
planta de eucalipto e outras coa plantación xa realizada.
A mediados do mes de abril, o Grupo Parlamentario Socialista visitaba a zona
con representantes de “Ecoloxistas en Acción” e podemos dar fe do delito
ecolóxico que se está a levar a cabo ante os ollos das autoridades medio
ambientais e forestais do Goberno galego, con parcelas preparadas e outras con
eucalipto recentemente colocado nun período de moratoria para as plantacións
desta especie e onde non existía plantación previa e só unha enorme turbeira chea
de breixo.
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A asociación “Ecoloxistas en Acción” denunciou o tema ante a Consellería do
Medio Rural e a de Medio Ambiente e ata na Garda Civil, nela pedían a
incoación do correspondente procedemento sancionador e a reposición da zona
húmida denominada Braña da Serra ou Braña Loira a súa situación anterior,
eliminando as plantacións de eucaliptos e os sistemas de drenaxe instaurados.
Xa que con carácter transitorio, ata o 31 de decembro de 2025 as reforestacións
con especies do xénero Eucalyptus unicamente estarán permitidas cando a
ocupación anterior do terreo obxecto da reforestación constituíse unha masa pura
ou mixta dominante deste xénero, e sempre e cando as plantacións anteriores se
realizasen respectando o disposto na lexislación sectorial vixente e no caso
denunciado non existía tal plantación de eucaliptos.
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As zonas húmidas están situadas nas parroquias de San Pedro de Xallas de
Castriz no Concello de Santa Comba e San Miguel de Couso, Coristanco. Na
denuncia amósanse as parcelas que conforman a Braña da Serra, breixeira
atlántica galega en perigo de desaparición polo abuso do sector forestal e
tomaban como lindes da braña os actuais, xa que hai 20 anos a extensión desta
breixeira chegaba ata a fervenza de Castriz no leste, á lagoa de Alcaián polo
norte, e lindaba con Grixoa ao oeste. O linde sur son os lugares de Boaña de
Abaixo e Boaña de Arriba.
Na denuncia facían varios grupos de parcelas, unha conformada por aquelas
parcelas nas que se conserve o breixo de xeito máis ou menos puro, sen
demasiada intervención humana. Outro conformado por aquelas superficies onde
o breixo coexiste coas plantacións de pinos feitas hai máis de 15 anos, un terceiro
grupo con parcelas nas que xa hai anos que se arrasou o breixo para plantar
eucaliptos ou acacias, un cuarto coas parcelas nas que ata hai pouco había breixo,
pero nos últimos 5 anos, foi arrasado a prol de realizar plantacións de eucaliptos
ilegais e masivas, ou simplemente foron realizados desbroces, fresaduras e
drenaxes para acabar co sistema húmido natural e un quinto conformado por
parcelas dedicadas a pradaría ou terreo mixto, pero sen ser plantacións
Hai meses, denunciabamos na comisión 7ª como estabamos a observar a
plantación masiva de eucalipto derivado do efecto chamada da moratoria e
preguntabamos cantas denuncias e sancións recibira a autoridade forestal, xa que
ata nos viveiros de Galicia a planta estivo esgotada e existían cortas de pino e
outras especies por todo o noso territorio cos madeireiros sen tempo para levar a
cabo todo o traballo que desexaban contratarlles. Aproveitando a pregunta o noso
grupo pediulle ao director xeral de Montes que investigase o que estaba a suceder
na zona húmida de Castriz e este comprometeuse en sede oficial a preocuparse
polo tema, pero non vimos ningún tipo de actuación dende a Administración
forestal para frear a dita situación.
Por iso, o deputado e as deputadas que asinan, formulan as seguintes preguntas:
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1ª) É consciente a dirección xeral de Ordenación Forestal de que en moitos
lugares de Galicia se están a plantar masivamente eucaliptos en zonas de turbeira
que van ser desecadas e, por tanto, destruídas con esas plantacións?
2ª) É consciente a dirección xeral de Ordenación Forestal do que está a suceder
nas brañas de Loira e da Serra nos concellos de Santa Comba e Coristanco e da
importancia de conservar as valiosísimas turbeiras de Galicia, hoxe desprotexidas
na súa inmensa maioría?
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3ª) Que medidas tomou o Goberno galego en relación coas denuncias realizadas
por Ecoloxistas en Acción ante a Consellería do Medio Rural pola
eucaliptización das brañas de Loira e da Serra?
4ª) Son conscientes de que a conservación das turbeiras representa un papel
esencial e crucial na loita contra o cambio climático dado que actúan como
sumidoiro natural de carbono?
Pazo do Parlamento, 15 de xuño de 2022

Asinado dixitalmente por:
Martín Seco García na data 15/06/2022 18:25:37
María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 15/06/2022 18:25:54
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Noa Susana Díaz Varela na data 15/06/2022 18:26:07
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Á Mesa do Parlamento

Noa Díaz Varela e Noelia Otero Lago, deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral na Comisión 4ª.
O pasado 10 de xuño tivo lugar o derrubamento do escenario principal do festival
O Son do Camiño, cando se estaban efectuando os labores de montaxe e
preparación do evento previsto para os días 16, 17 e 18. O accidente provocou
varios feridos, algúns hospitalizados e un aínda na unidade de coidados
intensivos.
Por iso, as deputadas que asinan, formulan as seguintes preguntas:
1ª) Que inspeccións e medidas de control realiza a Xunta de Galicia da
seguridade e condicións laborais dos eventos que patrocina baixo a fórmula do
Xacobeo?
2ª) Como garante a Xunta de Galicia o cumprimento escrupuloso das medidas de
seguridade e das óptimas condicións laborais das persoas que traballan no
festival o Son do Camiño?
3ª) Abriu o Goberno galego unha investigación para dilucidar o accidente
acontecido no festival O Son do Camiño? En caso afirmativo, cales foron as
conclusións?
4ª) Considera o Goberno galego que se podería ter evitado o accidente de O Son
do Camiño de ter exercido unha supervisión preventiva e efectiva das medidas de
seguridade nun evento que patrocina con 2,5 millóns de euros?
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5ª) Vai exercer a Xunta de Galicia a partir de agora unha supervisión constante da
seguridade e das condicións laborais do persoal traballador dos eventos que
patrocine?
Pazo do Parlamento, 15 de xuño de 2020

Asinado dixitalmente por:
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Noa Susana Díaz Varela na data 15/06/2022 17:57:05

Noelia Otero Lago na data 15/06/2022 17:57:23
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Á Mesa do Parlamento

Pablo Arangüena Fernández, Paloma Castro Rey e Begoña Rodríguez Rumbo,
deputado e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión
2ª.
No DOG do 31 de maio publícase o anuncio do 12 de maio de 2022, da
Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo
que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto de explotación
avícola de produción de ovos, na parroquia de Foxados, no concello de Curtis (A
Coruña), proxecto que na súa fase final estaría integrado por 9 naves industriais
con 24.000 galiñas poñedoras cada unha, en total 216.000 galiñas poñedoras.
Como recoñece a propia declaración de impacto ambiental, a macrogranxa
estaría radicada na Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas Terras do Mandeo e
na cabeceira de varios ríos, entre eles a cunca do río Mandeo. Segundo os datos
da propia DIA, os residuos animais (esterco) que xeraría excederían as 4.300
toneladas ao ano, sen contar o amoníaco, gas tóxico respecto do que España
excede o límite de emisións establecido pola UE, aspecto que non parece ser tido
en conta na DIA.
Trátase, por tanto, dunha potencial bomba de reloxería para a cunca do río
Mandeo, xoia ecolóxica e un dos últimos ríos salmoneiros que quedan en Galicia,
ademais de radicarse a macrogranxa nunha reserva da biosfera e preto da ZEC
Betanzos-Mandeo, integrante da Rede Natura 2000.
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A DIA recoñece “afeccións sobre a rede hidrográfica e os elementos do medio
asociados a esta”. Tamén di que “nas inmediacións das parcelas onde se pretende
instalar a explotación, identifícase a presenza de varios cursos fluviais”,
establecendo medidas preventivas como a separación das augas pluviais respecto
das usadas na explotación, impermeabilización das instalacións, análise das
augas subterráneas, etc.
Para concluír que “No caso de que accidentalmente se produza un vertido en
condicións non autorizadas, o interesado deberá acreditar ante Augas de Galicia
que adoptou as medidas axeitadas para emendar as causas que o motivaron, sen
prexuízo das responsabilidades nas que poida incorrer”.

A DIA establece que as instalacións están afectadas polas disposicións do texto
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refundido da Lei de prevención e control integrados da contaminación, que
reforza o control ambiental de determinadas actividades que considera que poden
implicar unha especial carga contaminante e que inclúe no punto 9.3. a) do seu
anexo as “Instalacións destinadas á cría intensiva de aves de curral que teñan
máis de: a) 40.000 prazas se se trata de galiñas poñedoras”. Nótese que neste
caso falamos dun proxecto que multiplica por máis de 5 o tope establecido por
esa lei.
A pesar de todo o anterior, a Xunta considera na DIA que o proxecto é
ambientalmente viable sempre que se cumpra, ademais do recollido no estudo de
impacto ambiental e a restante documentación avaliada, o condicionado que
figura na propia DIA.
O artigo 2. b da Lei 21/2013, de avaliación ambiental, establece que “los
procedimientos de evaluación ambiental se sujetarán a los siguientes principios:
b) Precaución y acción cautelar”.
Pola súa banda, o artigo 6.3 da directiva de hábitats da UE establece a obriga de
que calquera plan ou proxecto que poda afectar de forma apreciable á rede
Natura sexa avaliado en canto á súa afección aos espazos incluídos nela.
No presente caso, o proxecto sometido a avaliación ambiental pode afectar á
ZEC Betanzos-Mandeo, parte da Rede Natura 2000, na medida en que está
radicada precisamente na cabeceira do Mandeo e a carón de ríos que desembocan
naquel, como recoñece a DIA, a pesar do cal non se apreza ningún tipo de
análise, nin sequera consideración desa afección, en oposición á normativa
comunitaria.
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Tratándose dunha instalación que xeraría un volume enorme de residuos e que,
ademais, estaría radicada xustamente na cabeceira dun río que forma parte da
Rede Natura 2000, a posibilidade de impacto sobre ese espazo é evidente, a pesar
do cal nin sequera foi considerada na DIA.
Hai que ter en conta que na ZEC Betanzos-Mandeo existen hábitats de interese
comunitario e especies como o salmón (de interese comunitario), a lamprea
(catalogada como vulnerable) ou o mexillón de río (en perigo de extinción), por
citar só tres ben coñecidas, ademais de que o Mandeo proporciona auga á vila de
Betanzos.
Por outra banda, unha macrogranxa como esta xeraría unha gran emisión de
amoníaco, o cal podería implicar un incumprimento da directiva europea de
emisións por parte do Estado, aspecto que nin sequera aparece referenciado na

130968

DIA. De feito, segundo o grupo ecoloxista ARCO IRIS “la entrada en
funcionamiento de la macrogranja de Curtis significaría la inmediata
vulneración de los compromisos adquiridos por el Estado tras la aprobación de
la Directiva europea de emisiones 2016/2284. Este sería posiblemente el primer
caso en España en que un proyecto regional pondría en peligro el cumplimiento
de los objetivos de emisiones asumidos por el Estado, lo que significaría sin
duda alguna la apertura de un expediente sancionador”.
Finalmente, o TSXG anulou recentemente a declaración de impacto ambiental do
proxecto de ampliación dunha granxa aviar de 25.000 galiñas (aproximadamente
a décima parte da macrogranxa de Curtis) na provincia de Ourense por non
avaliar axeitada e acumulativamente o seu impacto, unha sentenza que debería
ser minuciosamente analizada polo Goberno de Galicia para non seguir
cometendo erros na aplicación do dereito.
Por iso, o deputado e as deputadas que asinan, formulan as seguintes preguntas:
1ª) Considera a Xunta de Galicia que a cabeceira dun río que, augas abaixo,
forma parte da Rede Natura 2000 e alberga especies prioritarias ou en perigo de
extinción é un lugar axeitado para instalar una macrogranxa que vai xerar máis
de 4300 toneladas de residuos ó ano?
2ª) Por que non figura na DIA ningunha consideración respecto das posibles
repercusións dunha macrogranxa deseñada para 216.000 galiñas no río Mandeo
que forma parte da Rede Natura 2000?
3ª) Por que no figura na DIA ningunha consideración respecto da repercusión
desta macrogranxa nas emisións de amoníaco contempladas na directiva europea
de emisións?
4ª) Considera a Xunta de Galicia que unha reserva da biosfera é un lugar
axeitado para instalar unha macrogranxa de 216.000 galiñas?
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5ª) Por que a Xunta unicamente consultou á unha organización ecoloxista na
tramitación da DIA desta instalación e cal foi o criterio tido en conta para a súa
elección entre as diversas organizacións do ámbito medioambiental de Galicia?
Pazo do Parlamento, 15 de xuño de 2020

130969

Asinado dixitalmente por:
Pablo Arangüena Fernández na data 15/06/2022 18:35:19
Paloma Castro Rey na data 15/06/2022 18:35:34
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 15/06/2022 18:35:54
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán e Martín Seco García, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 6.ª, Industria, Enerxía,
Comercio e Turismo.
Moitos albergues de peregrinos empezan a colgar o cartel de completo na nosa
comunidade. Están chegando centos de peregrinos e peregrinas a nosa terra e
están tendo serios problemas para pernoctar nos albergues.
O Goberno autonómico debería ter algunha alternativa, porque xa aconteceu o
mesmo o verán pasado, sen que dende a Xunta de Galicia se tomara ningún tipo
de medidas ó respecto. Ante esta problemática na que nos atopamos, este ano
tampouco existe ningunha alternativa para todos os turistas que están facendo o
Camiño de Santiago e non teñen onde pasar a noite.
O Grupo Parlamentario Socialista demandamos a Xunta de Galicia a dar unha
solución urxente a eses peregrinas e peregrinos que están facendo o Camiño de
Santiago e atópanse có problema de non ter onde pasar a noite, creando malestar
e queixas por parte destes turistas. Esta imaxe non é boa nin para o turismo, nin
para o Xacobeo, nin para Galicia.
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Nalgunhas vilas utilízase os pavillóns deportivos para grupos de peregrinos. Isto
faise para afrontar o problema da pernoctación dos peregrinos e peregrinas que
non caben nos albergues. Hai que deixar claro que os concellos non están
obrigados a facilitar estes pavillóns, é máis, créase un problema porque impiden o
desenvolvemento de prácticas deportivas por clubs que mesmo pagaron polo seu
uso. A isto hai que engadir que algúns grupos non son respectuosos e deixan as
instalacións en condicións que non son as óptimas para o uso dos pavillóns.
Como se pode comprobar esta non é a solución.
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Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Ten pensado a Xunta de Galicia algunha solución inmediata de aloxamento
para que podan pernoctar os peregrinos e peregrinas cando non hai prazas
nos albergues de peregrinos públicos?
2. Por que o Goberno galego non tomou ningunha medida de previsión ante
esta problemática de non ter onde pernoctar os peregrinos, unha vez que os
albergues están ocupados, posto que xa aconteceu o ano pasado?

Pazo do Parlamento, 16 de xuño do 2022

Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Martín Seco García
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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María Leticia Gallego Sanromán na data 16/06/2022 11:47:10
Martín Seco García na data 16/06/2022 11:47:18
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Rodríguez Dacosta, Leticia Galego Sanromán, Noelia Otero Lago,
Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputadas e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política
Social e Emprego.
O cadro de persoal de Bosch Service Solutions S.A.U en Vigo, conformada na
actualidade por 1248 postos de traballo, afrontou nos últimos 5 anos Expedientes
de Regulación de Emprego que afectaron a máis de 600 persoas traballadoras.
Pero isto non queda aquí, o pasado 2 de xuño a Compañía comunicaba ao Comité
de Empresa o inicio dun novo Expediente de Regulación de Emprego.
Este novo axuste, afectará a 148 empregados e empregadas da empresa
conforme os criterios trasladados pola compañía o comité de empresa que afecta
concretamente os servicios de soporte técnico e servicio TV, do cliente Vodafone.
A vontade de Vodafone é finalizar a prestación de ditos servizos a partir do
próximo 15 de xullo de 2022, marcando a referida data como o último día de
prestación dos servizos.
As causas motivadoras da decisión de Vodafone son novamente a deslocalización,
buscando abaratamento de custos.
Non pode obviar a empresa e o Goberno galego que estas traballadoras foron
esenciais durante a pandemia, traballando as liñas afectadas polo actual ERE o
cen por cento durante estes tres últimos anos.

CSV: BOPGDSPG-9Tm1C4F7U-3
REXISTRO-8iwygDy6f-0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

É importante resaltar que nos encontramos con un dos sectores máis importantes
de servizos de apoio ás empresas, pero que non goza do recoñecemento que
merece. O sector caracterízase polos seus baixos salarios e pola precariedade
contractual.
Os soldos roldan na empresa afectada os 960 euros para aquelas persoas que
traballen 39 horas semanais. Aínda que a media non chega a percibir 800 horas, o
ter traballos a tempo parcial.
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A busca de empregos complementarios é moi complexa por canto a empresa
contratante establece horarios en xornada partida. Ademais de que se trata dun
traballo cunhas condicións complicadas, derivado do volume de traballo, e das
condicións contractuais.
O Goberno galego debe realizar as xestións oportunas implicándose na busca de
solucións para evitar estes despedimentos colectivos e garantir o mantemento da
carga de traballo dunha empresa cunha enorme implantación na cidade de Vigo,
onde prestan servicios moitas mulleres que encabezan familias monoparentais,
que de non tomarse medidas axeitadas, se verán en situación de desemprego.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:

1. Que previsión de actuación ten o Goberno galego ante o ERE presentado
na empresa Bosch en Vigo que afecta a 148 empregos?
2. Ten previsto o Goberno galego reunirse cos representantes dos
traballadores afectados polo ERE da empresa Bosch co fin de coñecer de
primeira man a problemática existente así como a perda de postos de
traballo que se prevén no centro de traballo de Vigo?
3. Conta o Goberno galego cun plan de actuación concreto ante a perda
continuada de postos de traballo no sector do call center en Galicia?

Pazo do Parlamento, 16 de xuño do 2022
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Asdo.: Carmen Rodríguez Dacosta
Leticia Gallego Sanromán
Noelia Otero Lago
Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 16/06/2022 12:03:18
María Leticia Gallego Sanromán na data 16/06/2022 12:03:27
Noelia Otero Lago na data 16/06/2022 12:03:39
Julio Torrado Quintela na data 16/06/2022 12:03:48
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Marina Ortega Otero na data 16/06/2022 12:03:58
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, María González Albert, Carmen Aira Díaz e Xosé
Luis Rivas Cruz, deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 7ª, sobre as medidas a
tomar para reactivar as concentracións parcelarias no concello de Lalín.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Para os veciños e veciñas do rural do concello de Lalín ten moita importancia
que se impulsen os procesos de concentración parcelaria pendentes, en varios casos
paralizados desde hai décadas. Resulta tan evidente esta urxencia que en varios lugares
pode darse a casuística de que cando rematen xa non existirá ningunha explotación
gandeira ao ter desaparecido ao longo do eterno proceso, o que supón non só unha
enorme contradición senón un derroche de cartos públicos gravísimo.
Clara mostra desta situación son que dos 13 procesos iniciados só se
completaron na súa totalidade cinco: Meixome, Monte Campelo, Monte Roxidoiro,
Santiso e Senín – Monte do Carrio.
No caso de Losón e Vilatuxe, ambas coa fase de acordo aprobada, pero sen a

CSV: BOPGDSPG-9Tm1C4F7U-3
REXISTRO-zzrSygyX8-2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

adxudicación dos títulos @s propietari@s arrastran unha demora impresentábel. A
primeira destas afecta a 520 propietarios e a segunda, que se atopa algo máis avanzada,
a 524.
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Podemos enumerar o feito de que as concentracións de Filgueira (aprobada no
ano 1983), Monte Castro en 1981 e Monte Baixo en 1990, deixáronse caducar por parte
da Xunta como un claro exemplo de desidia política.
Ao mesmo tempo atópanse sen avances na súa tramitación as de Cercio, que,
iniciada en 1986, foi reiniciada fai dous anos e afecta a 253 propietarios. As de Noceda,
Bendoiro, Anzo, Madriñán e Busto iniciáronse no 2001, retomadas no 2009, e parada
desde aquelas. Afecta a un total de 1190 propietarios. Tamén está parada desde o 2013 a
de Val – Bermés – Sello, que afecta a 750 propietarios.
Resumindo os datos globais atopámonos que as concentracións que temos sen
rematar no noso Cancelo, deixando á marxe as caducadas, suman un total de 3227
propietarios e abarcan 26250 parcelas.
Vista esta problemática, non queremos deixar sen tratar o aspecto ambiental das
concentracións e que resulta unha cuestión transversal en calquera procedemento deste
tipo. A Administración, neste caso a Xunta, debe garantir unha estrita protección
ambiental dos espazos que se someten a concentración. A praxe de execución de centos
de parcelarias na Galiza ten deparado un grave deterioro á natureza e á paisaxe do rural
galego. E isto non debería repetirse, é preciso impulsar unha fonda revisión dos criterios
ambientais que deben ser considerados no deseño e execución das parcelarias. Resulta
tamén prioridade que se introduzan estritas actuacións que garantan un alto grao de
sostibilidade e protección da biodiversidade, preservando a estrutura típica das
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formacións naturais do territorio, adecuando a concentración a esta e non ao revés.
Nomeadamente no relativo á protección das masas forestais autóctonas, a protección das
sebes e vexetación de ribeira coma corredores ecolóxicos locais. Así as concentracións
deben manter e favorecer procesos nos que se manteña a paisaxe en mosaico (
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fornecedor de biodiversidade e mantemento da paisaxe), ou limitar a apertura de viais e
as súas dimensións integrándose na paisaxe, axustándose ao estritamente necesario.
Ao noso entender a solución pasa forzosamente por un compromiso político
real, inexistente até o de agora, por parte da Xunta de Galiza, porque se concrete en
datas e orzamento.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
7ª:
. Ten intención a Xunta de Galiza de reactivar todos os procedementos abertos
de concentración parcelaria no concello de Lalín?
. Ten algún cronograma previsto?
. Cal é a xustificación da paralización das mesmas desde fai anos?
. Parécelle razoábel que a Xunta lle cause un prexuízo tan grande a tantos
veciños e veciñas de Lalín coa súa desidia?
. Coida que esta situación é acorde co discurso do Goberno galego de “aposta
polo rural”?
. Considera que o modelo de execución que aplican garante a protección
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ambiental das zonas afectadas?
. Vai revisar os criterios de deseño e execución das concentracións parcelarias
para preservar a estrutura natural típica do territorio, como elemento fornecedor dun
medio natural e paisaxístico local cun alto grao de riqueza?
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Santiago de Compostela, 16 de xuño de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 16/06/2022 12:19:29

María González Albert na data 16/06/2022 12:19:36

María del Carmen Aira Díaz na data 16/06/2022 12:19:44
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Xosé Luis Rivas Cruz na data 16/06/2022 12:19:53
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Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Noa Presas Bergantiños e María González
Albert, deputado e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral na Comisión 1ª, sobre o estado da construción do parque
acuático de Monterrei, concello de O Pereiro de Aguiar, e a privación á poboación da
comarca de Ourense do principal espazo de lecer estival.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado mes de setembro a Xunta de Galiza, por medio da Secretaría Xeral
para o Deporte directamente dependente da Presidencia do Goberno, formalizou o
contrato de obras para a construción da 1ª FASE DO PARQUE ACUÁTICO NO
COMPLEXO LÚDICO DEPORTIVO DE MONTERREI, CONCELLO DO PEREIRO
DE AGUIAR (OURENSE), por un importe de máis de 4.7 M€, IVE incluído. O prazo
de execución da obra estabelecíase en 8 meses, polo que a día de hoxe xa debería estar
aberto ao público e en funcionamento.
Alén de que a obra adxudicada e repetidamente anunciada e publicitada,
constitúe o principal proxecto da Secretaría Xeral para o Deporte na provincia de
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Ourense, desenvolvese nun dos principais -e escasos- espazos lúdicos e de lecer dos que
dispón a cidadanía de Ourense e un dos poucos públicos dispoñíbeis para soportar os
rigores estivais de Ourense, comarca na que frecuentemente se superan os 40º de
temperatura.
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Transcorridos 8 meses dende a formalización do contrato e xa que logo cando as
obras tiñan que estar rematadas e a dispor da veciñanza, resulta que a Xunta de Galiza
por desencontros coa adxudicataria non só anuncia a resolución do contrato, senón que
as piscinas do Complexo de Monterrei van estar pechadas durante todo o verán. Xa que
logo, a neglixencia e falla de previsión da Xunta de Galiza vai provocar que a cidadanía
de Ourense se vexa privada do principal espazo público de lecer estival e un dos poucos
cos que conta toda a comarca.
A existencia dun incremento no prezo dos materiais de construción non é algo
imprevisible e que non puidera anticiparse na data de formalización do contrato. A
actitude da adxudicataria, suspendendo no mes de marzo a execución da obra exixía a
inmediata intervención da Xunta, de ser esta medianamente dilixente, polo que agardar
máis de tres meses (case a metade do tempo contratado para a total execución da obra)
para tomar unha decisión sobre a paralización das obras, evidencia ou ben unha total
falla de capacidade na xestión dos recursos públicos, ou ben un desleixo absoluto na
atención das necesidades da poboación, que é quen pode sufrir as consecuencias da
inoperancia da Xunta de Galiza.

E por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 1ª:
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. Dende cando coñece a petición da adxudicataria para modificar os prezos do
contrato formalizado no seu día para construción dun parque acuático no Complexo de
Monterrei?
. Coñecía a Xunta de Galiza se a empresa adxudicataria paralizou a execución
da obra no mes de marzo?
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. Que actuacións realizou a Xunta de Galiza con anterioridade ao referido mes
de marzo como inmediatamente despois de, no seu caso, coñecer a paralización da
execución da obra?
. Controlaba a Xunta de Galiza o proceso de execución da obra a fin de que a
mesma se puidese executar dentro do prazo contratado?
. Considera que o grado de execución do proxecto permitía considerar que se ían
cumprir os prazos previstos?
. Considera a Xunta de Galiza que a evolución dos prezo das construción era
imprevisible en setembro de 2021?
. Que medidas ten previsto adoptar a Xunta de Galiza para evitar ou paliar as
consecuencias na cidadanía do peche das piscinas de Monterrei en todo o verán?

Santiago de Compostela, 16 de xuño de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 16/06/2022 12:52:27

Noa Presas Bergantiños na data 16/06/2022 12:52:35
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María González Albert na data 16/06/2022 12:52:45
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Á Mesa do Parlamento
Gonzalo Caballero Miguez, Leticia Gallego Sanromán, Noelia Otero Lago,
Marina Ortega Otero e Julio Torrado Quintela, deputados e deputadas
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política
Social e Emprego.
A atención aos maiores é unha prioridade na nosa sociedade e os datos
demográficos de Galicia amosan un alto nivel de envellecemento da poboación
que choca coa insuficiencia de prazas en residencias públicas para maiores. A
escaseza e insuficiencia de prazas públicas evidénciase ao longo de todo o
territorio nas distintas bisbarras galegas.
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Cos datos da Xunta de Galicia hai actualmente 254 vigueses e viguesas que
esperan por praza nun xeriátrico público na área de Vigo. En concreto hai 225
maiores e 29 persoas con discapacidade nas listas de espera da Xunta na área
viguesa. Estes datos evidencian a insuficiencia da oferta pública da Xunta de
Galicia pois a maiores existe tamén poboación potencialmente interesada nesas
prazas que xa non a demanda porque é consciente das limitacións da oferta
existentes, polo que xa nin piden que saben que non hai. Deste xeito as
residencias privadas quedan como vía para tantos maiores que non atopan prazas
públicas.
A única residencia pública prevista na área de Vigo é a financiada pola Fundación
Amancio Ortega que se construirá na antiga Escola de Transmisión e Electrónica
da Armada (ETEA) con 150 prazas. Resulta evidente que a oferta de prazas en
residencias públicas seguirá sendo insuficiente aínda con esas 150 prazas nesta
área e compre lembrar que en 13 anos de gobernos do PP na Xunta non se
construíu ningunha praza de residencia pública nin na cidade de Vigo nin na
contorna.
A situación é grave porque hai cidadáns aos que se lles ten recoñecido o grado
necesario de dependencia e o dereito a obter unha praza pública en residencias
pero que teñen que esperar moitos anos para conseguilo en Vigo. Esta necesidade
de prazas en residencias públicas coincide nun momento no que corresponde
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ademais apostar un novo modelo de atención aos maiores que implica novos
retos para o modelo de residencias.
Por todo o exposto, os deputados e as deputadas que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Por que o goberno da Xunta de Galicia non apostou polas residencias
públicas de maiores na área de Vigo?
2. Como valoran que haxa centos de vigueses e vigueses en lista de espera de
residencias públicas de maiores?
3. Que compromisos asume a Consellería de Política Social para apostar por
residencias públicas de maiores na área de Vigo e como vai aplicar nelas
un novo modelo residencial?

Pazo do Parlamento, 16 de xuño do 2022
Asdo.: Gonzalo Caballero Miguez
Leticia Gallego Sanromán
Noelia Otero Lago
Marina Ortega Otero
Julio Torrado Quintela
Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Gonzalo Caballero Míguez na data 16/06/2022 12:31:01
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María Leticia Gallego Sanromán na data 16/06/2022 12:31:10
Noelia Otero Lago na data 16/06/2022 12:31:17
Marina Ortega Otero na data 16/06/2022 12:31:25
Julio Torrado Quintela na data 16/06/2022 12:31:39
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Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Mercedes Queixas Zas, 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 1ª, sobre a
creación dun sistema de gardas de 24 horas nos xulgados de instrución dos partidos
xudiciais de Vigo e A Coruña.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Pleno do Consello Xeral do Poder Xudicial, mediante Acordo de 15 de
setembro de 2005, aprobou o Regulamento 1/2005 no que entre outros aspectos
establecía os criterios para organizar o sistema de garda dos xulgados de instrución dos
diferentes partidos xudiciais.
O Regulamento contempla diferentes sistemas de gardas dependendo do número
de xulgados de instrución ou instancia e instrución cos que conte o partido xudicial,
distribuíndose, esencialmente, en 6 grupos. Así, por exemplo establecíase que a garda
ordinaria dun partido xudicial que contase con 10 ou máis xulgados de instrución será
de 24 horas, mentres que os partidos que conten con 8 ou máis xulgados de instrución as
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gardas serán de carácter semanal. Neste último suposto a propia norma prevé a
posibilidade de que o Consello Xeral do Poder Xudicial atendendo ao volume de
asuntos penais tramitados, á poboación e ás características o partido xudicial, a proposta
da Xunta de Xuíces e da Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza, previo
informe do Ministerio de Xustiza e da Comunidade Autónoma, poda aplicar o réxime
de gardas de 24 horas.
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O BNG recollendo as demandas realizadas tanto pola Xunta de Xuíces/Xuízas,
dos diferentes operadores xurídicos e sociais dos partidos xudiciais de Vigo e A Coruña,
así como atendendo aos informes favorábeis emitidos pola Sala de Goberno do Tribunal
Superior de Xustiza de Galiza e polo Consello Xeral do Poder Xudicial solicitou neste
Parlamento de Galiza que a Xunta de Galiza realizase as xestións necesarias para o
establecemento nos xulgados de instrución de Vigo e A Coruña do sistema de gardas de
24 horas. Nomeadamente interesábase que emitise informe favorable á mellora
unanimemente solicitada, tanto polas profesionais do mundo xudicial, como pola
poboación de Vigo e A Coruña en xeral, da reforma do sistema de gardas nos
devanditos partidos xudiciais.
Asemade o BNG presentou distintas iniciativas no Congreso como consecuencia
das que o Goberno do Estado, dentro das súas competencias, asumiu o compromiso
orzamentar para a implantación do sistema de gardas de 24 horas nos partidos xudiciais
de Vigo e A Coruña.
Xa que logo a efectividade da demanda realizada, destinada á mellora do
funcionamento da administración de xustiza con implicacións inmediatas en
intervencións urxentes doutros servizos esenciais e nos dereitos e liberdades das
persoas.
Por outra banda, ilustrativo da importancia de contar cun sistema de gardas de
24 amósao o feito de que os partidos de Vigo e A Coruña son os únicos de todo e
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Estado que, contando con máis de 8 xulgados de instrución, non teñen establecido este
sistema de garda. É dicir, en TODOS os partidos xudiciais do Estado con máis de 8
xulgados de instrución a súa veciñanza goza dun sistema de garda permanente.
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E por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 1ª:
. Considera innecesaria a Xunta de Galiza o establecemento dun sistema de
gardas de 24 nos xulgados de instrución dos partidos xudiciais de Vigo e A Coruña?
. Entende inxustificada e carente de fundamento a petición realizada pola Xunta
de Xuíces/Xuízas, e informada favorablemente pola Sala de Goberno do TSX de Galiza
e o CXPX para

o establecemento dun sistema de gardas de 24 nos xulgados de

instrución dos partidos xudiciais de Vigo e A Coruña?
. Cal é o número de detidas e requisitoriadas presentados no ano 2021 nos
Xulgados de Instrución dos partidos xudiciais de Vigo e A Coruña?
. Cal é o número de solicitudes de ordes de protección e medidas de afastamento
tramitadas nos Xulgados de Garda dos partidos xudiciais de Vigo e A Coruña no ano
2021?
. Solicitou a Xunta de Galiza a emisión dalgún informe específico sobre a carga
de traballo dos Xulgados de Garda de A Coruña e Vigo?
. No seu caso, cal foi a data e o resultado do referido informe?
. Considera a Xunta de Galiza que a poboación que abranguen, a actividade e
carga de traballo que teñen e as singularidades que presentan xustifican que os partidos
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xudiciais de Vigo e A Coruña sexan os únicos Xulgados de Instrución de todo o Estado
que non contan cun sistema de garda de 24 horas?
. Entende a Xunta de Galiza que o incremento dos índices de criminalidade
experimentado fan urxente a implantación do referido sistema de garda?
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Santiago de Compostela, 16 de xuño de 2022

Asdo.: Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Mercedes Queixas Zas
Alexandra Fernández Gómez
Carme González Iglesias
Deputado e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 16/06/2022 13:34:30

Mercedes Queixas Zas na data 16/06/2022 13:34:35

Alexandra Fernández Gómez na data 16/06/2022 13:34:43
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María do Carme González Iglesias na data 16/06/2022 13:34:50
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Á Mesa do Parlamento
Rosana Pérez Fernández e Montserrat Prado Cores, deputadas do Grupo
Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 8ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A ría de Arousa hai anos que deixou de ser a ría máis produtiva do mundo.
Dende hai máis dunha década é o propio sector do mar, englobado nas confrarías, nas
agrupacións de mariscadoras e nas asociacións de produtores de mexillón, así como as
distintas asociacións ecoloxistas, veñen reclamando medidas á Administración galega
diante do descenso continuado da produción.
A ría non só representa un ecosistema único no mundo, se non que ademais
supón o sustento directo e indirecto de miles de familias de toda a contorna.
Malia á súa riqueza extraordinaria, a Administración vén amosando que non está
dentro dos seus obxectivos prioritarios ter unha calidade das augas que garantan esa
biodiversidade e esa capacidade produtiva.
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Tanto é así que os datos oficiais dos últimos anos en distintas especies son
verdadeiramente arrepiantes e a demanda de medidas encamiñadas a solucionar a grave
situación actual é xa clamorosa.
Segundo os propios datos da Plataforma Tecnolóxica da Pesca (Pesca de
Galicia), da Consellería de Mar, tendo en conta os últimos vinte anos o descenso é
1
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xeralizado e estrepitoso nalgúns casos, como no do berberecho ou no do reló onde na
actualidade só se está a producir o 22,8% e o 13,8% respectivamente da media da
produción dende o ano 2002.
Así, se a produción media de berberecho no período 2002-2021 foi de 724
Tn./ano, no 2021 só se produciron 165 Tn. No caso do reló, a súa presenza na ría non
pasa de ser testimonial e fronte á produción media de 493 Tn./ano entre o 2002-2008 e o
2015-21, no 2021 foi de 68 Tn.
O descenso é tamén moi preocupante noutras especies como a ameixa babosa, a
fina e a rubio, ou como o camarón e o percebe.
O sector do mar nesta ría é consciente de que non hai un único problema, unha
única causa desta desfeita, mais tamén o é de que se non se implementan medidas
urxentes, se non se adican os recursos humanos, económicos e tecnolóxicos para
investigar as condicións ambientais, os vertidos, a calidade da depuración das EDAR e a
calidade das augas dos ríos que desaugan na ría de Arousa, a propia ría está abocada a
un empeoramento e a un deterioro aínda maior que será cada vez máis difícil de corrixir
e que conlevará unha perda aínda máis importante de produción e, polo tanto, de postos
de traballo.
As solucións teñen que vir da man das análises e dos estudos que encamiñen as
medidas a tomar, a comezar polas máis urxentes para deter o declive e a seguir polas
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que leven paulatinamente á recuperación ambiental e ao incremento dos niveis de
produción.
A Xunta de Galiza dispón de centros propios de investigación como o
CETMAR, o CIMA e o INTECMAR, conta co Observatorio Costeiro de Galiza,
colabora e promove distintos estudos e traballos coas universidades galegas e recibe
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asesoramento do IEO, entre outros. No entanto, o sector en particular e a sociedade en
xeral pregúntanse por que se ten chegado a esta situación crítica e por que, existindo os
medios técnicos, fallan as decisións e as actuacións políticas que puideran tela evitado.
Agora, se o Goberno galego quere poñerlle remedio, xa non é momento de
parches. Agora cómpre analizar e intervir decididamente, conxuntamente co sector, de
deseñar un plan de actuacións a curto, medio e longo prazo, e de destinar os recursos
humanos e económicos necesarios que permitan recuperar medio ambientalmente e
produtivamente a ría de Arousa.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 8ª :
. Que valoración fai a Xunta de Galiza da situación medio ambiental da ría de
Arousa?
. Que valoración fai da diminución que, segundo os seus propios datos, vén
sufrindo o sector do mar na ría de Arousa nos últimos anos?
. Está disposta a analizar e avaliar as causas do deterioro medio ambiental e da
merma de produtividade que está a sufrir a ría de Arousa nos últimos anos?
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. Que medidas vai tomar a curto e medio prazo para frear o declive produtivo
actual e para recuperar a ría?
. Ten realizado estudos nos últimos anos sobre esta situación? De ser así, cais
foron as conclusións dos mesmos?
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. Levou a cabo nomeadamente estudos sobre a incidencia da contaminación
procedente dos ríos Ulla, Umia e Sar na calidade das augas da ría de Arousa e nos
bancos marisqueiros? De ser así, cales son os resultados dos mesmos?

Santiago de Compostela, 16 de xuño de 2022

Asdo.: Rosana Pérez Fernández
Montserrat Prado Cores
Deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Rosana Pérez Fernández na data 16/06/2022 16:50:46
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María Montserrat Prado Cores na data 16/06/2022 16:50:50
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas e Luis Bará Torres, deputada e deputado do Grupo
Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 2ª, sobre o retraso nas autorizacións de apertura de núcleos zoolóxicos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Decreto 153/1998, do 2 de abril, aproba o regulamento que desenvolve a Lei
1/1993, do 13 de abril, de protección dos animais domésticos e salvaxes en catividade.
Na actualidade, regúlase que os núcleos zoolóxicos serán obxecto de
autorización ou de comunicación previa ao inicio da súa actividade, o que supón a
inscrición do establecemento no Rexistro Galego de Núcleos Zoolóxicos (Reganuz).
No Grupo parlamentar do BNG temos recibido a preocupación de persoas
interesadas en dar de alta un establecemento considerado núcleo zoolóxico e, malia ter a
infraestrutura acondicionada para abrilo, conforme o regulamento, e entregada a
documentación desde xaneiro de 2022 no Rexistro Galego de Núcleos Zoolóxicos,
pasan os meses sen ter ningunha resposta da resolución da solicitude de apertura, o que
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está a crear graves prexuízos económicos e laborais para quen emprende un proxecto
destas características.
No BNG non entendemos as razóns deste retraso na tramitación dos expedientes
de apertura de núcleos zoolóxicos que prexudican a sociedade galega que quere
emprender nesta actividade como unha vía profesional.
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Polo anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral
na Comisión 2ª:
- É consciente o goberno da Xunta do retraso na tramitación dos expedientes de
apertura de núcleos zoolóxicos por parte do Reganuz?
- Que razóns explican esta demora na atención aos usuarios?
- Son conscientes dos prexuízos económicos e laborais que a Xunta está a
provocar coa súa inacción nos demandantes destas solicitudes de autorización de
núcleos zoolóxicos?
- Entende o goberno que esta desatención da sociedade é coherente cunha
política de apoio real ao emprendemento?
- Cantos expedientes de autorización de núcleos zoolóxicos leva tramitado o
Reganuz neste 2022? E nos últimos tres anos?
- Que cadro de persoal atende este servizo público?
- Que medidas van activar para dar á sociedade galega unha resposta rápida,
efectiva e acorde ás demandas?
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Santiago de Compostela, 16 de xuño de 2022

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Luis Bará Torres

2

130995

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

Deputada e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 16/06/2022 17:00:27
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Xosé Luis Bará Torres na data 16/06/2022 17:00:38
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Á Mesa do Parlamento
Rosana Pérez Fernández, Carme González Iglesias e Daniel Castro García,
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 8ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nos últimos meses estanse a facer públicas, cada vez con maior intensidade,
numerosas denuncias a respecto da grave situación na que se atopan as rías galegas.
Ás vellas demandas de estudo, rexeneración e recuperación da ría de Ferrol,
véñense sumando nos últimos tempos situacións medio ambientais e de perda de
produtividade críticas na ría de Arousa, na ría de Vigo, na de Pontevedra, na ría de Ares
e na de Ortigueira entre outras. En definitiva, circunstancias que non son iguais en todas
as rías mais que levan a conclusións idénticas: Perda de calidade medio ambiental,
descenso importantísimo da produtividade para o sector e perda de postos de traballo
directos e indirectos.
As denuncias e demandas das confrarías da ría de Ferrol son moitas nos últimos
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anos. Na ría de Arousa, a Plataforma en Defensa da Ría, que representa a confrarías,
agrupacións de mariscadoras, bateeiros e asociacións ecoloxistas, vén de solicitar
medidas urxentes diante do declive de produtividade da ría. Na ría de Vigo, a
Plataforma en Defensa da Enseada de San Simón vén de manifestar o seu temor incluso
á desaparición do sector marisqueiro na zona. As confrarías da ría de Pontevedra están
significativamente afectadas pola mortaldade de xuvenís. As mariscadoras de Cariño, na
1
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ría de Ortigueira, levan un ano sen ingresos pola baixa produtividade e a mortaldade da
semente.
Diante dunha situación que xa non é illada e que se está xeneralizando, que é
cada día máis grave e que está afectando a miles de persoas nas nosas vilas costeiras, a
Xunta de Galiza non parece reaccionar e non está a dar resposta nin a tomar medidas
que poidan cando menos frear a tendencia que dende hai anos están a vivir as propias
rías e as persoas que dependen delas.
Galiza ten unha capacidade produtiva inigualábel en Europa, o sector do mar é
un dos principais motores da economía galega aínda a día de hoxe, distribúe riqueza ao
longo de toda a nosa costa, crea milleiros de postos de traballo e fixa poboación. No
entanto, o Goberno galego non está a procurar que isto continúe a ser así e, pola contra,
os motivos que poden estar a influír dun xeito decisivo nestas importantes perdas non
están a ser analizados e, polo tanto, non están a ser atallados e moito menos
enfrontados.
De feito, a baixada preocupante de produción nas nosas rías acaba de poñer
outro dato alarmante enriba da mesa: Galiza xa non é quen surte maioritariamente de
bivalvo ao mercado español e as importacións de Italia e sobre todo de Portugal veñen
de superala dende o 2018. E así, a situación de primacía que viña detentando o noso
país neste ámbito, grazas á calidade do produto, está a deixar de ser tamén referencia

CSV: BOPGDSPG-9Tm1C4F7U-3
REXISTRO-MGIZN6oYk-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

internacional.
O sector leva anos chamando a atención sobre o que vén acontecendo pero a
Xunta de Galiza, lonxe de atallar a problemática dende que xurdiron os primeiros sinais
de alarma, continúa sen ter unha estratexia propia de produción e aproveitamento dos
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recursos do mar e continúa tamén a refuxiarse en escusas e pretextos que xa non
convencen a ninguén.
O sector vén reclamando explicacións e apoio, vén intentando saber cais son as
razóns que o trouxeron ata este punto e vén, sobre todo, pedindo insistentemente a
implicación absoluta da Consellería do Mar. A esta altura, continúa a agardar.
Entrementes, asiste perplexo a episodios continuados de vertidos, industriais e
urbanos, á falta de control, á falta de datos e de respostas e, no mellor dos casos, a
sancións irrisorias por contaminar que non acadan nin unha mínima parte das perdas
millonarias que producen.
As rías galegas e o sector do mar non poden seguir a agardar, é urxente que se
estableza un diálogo entre a Administración, o sector e outros axentes sociais e se
poñan as bases para deter o declive que comezou hai máis dunha década e que xa está a
traer consecuencias ambientais e produtivas moi graves.
É apremiante a busca de causas e de solucións e, polo tanto, de posta a
disposición de medios e de recursos que permitannon só recuperar as rías se non
convertelas no que xa algún día foron, as máis produtivas do mundo, e en xeradoras de
riqueza e postos de traballo.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 8ª :
. Que valoración fai a Xunta de Galiza do estado medio ambiental e produtivo
das rías galegas a día de hoxe?
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. Que medidas urxentes vai a poñer en marcha para frear a perda de
produtividade que, segundo os seus propios datos, se vén dando nas rías galegas dende
hai anos?
. Considera que recuperación ambiental e produtiva das rías galegas merece ser
considerado como un asunto de máxima prioridade dende o Goberno galego?
. Está disposta a elaborar e poñer en marcha un plano estratéxico para a
recuperación das rías galegas, conxuntamente co sector do mar, as entidades
ecoloxistas, os centros de investigación e as universidades? De ser así, en que prazo
temporal?

Santiago de Compostela, 16 de xuño de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Rosana Pérez Fernández na data 16/06/2022 17:14:25

María do Carme González Iglesias na data 16/06/2022 17:14:29
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Daniel Castro García na data 16/06/2022 17:14:38
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª, relativa ás medidas a tomar para garantir que tod@s @s nen@s
galeg@s en idade pediátrica teñan asistencia en Atención Primaria por un profesional
especialista en pediatría, independentemente de onde residan.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A propaganda da Xunta de Galiza, do Partido Popular, xa non son quen de
agochar a situación dramática da Atención Primaria, a falta de profesionais, a
desatención, as listas de espera. Dentro da alarma xeneralizada por esta situación é
especialmente preocupante a falta de pediatras porque pon en risco a saúde da
poboación infanto-xuvenil.
Esta situación está tendo como consecuencia que a atención por especialistas de
pediatría @s nos@s nen@s e adolescentes non está garantida. Segundo datos do IGE o
número de pediatras en Atención Primaria no 2021, último ano computado era de 318,
87 menos que en 2004, un 22.5% menos.
As consecuencias son evidentes, en Galiza son moitos os concellos que non
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contan con ningún pediatra nin nos seus centros de saúde nin PACs, hai comarcas
enteiras, especialmente nas máis rurais; centos de nen@s sen pediatra asignado, sendo
atendid@s no mellor dos casos por profesionais de Familia e Comunitaria, en algúns
casos cun curso de puericultura. Esta situación non vai facer máis que empeorar pola
elevadísima cifra de xubilacións que se van a producir nos vindeiros anos, toda vez que
na actualidade son 80 @s pediatras en Galiza que superan os 65 anos.
1
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As consecuencias son tremendas: ningún tipo de continuidade na asistencia, ao
ser atendid@s por profesionais diferentes, atrasos de meses nas revisións, nas
vacinacións, onde priorizan aos máis pequenos, listas de espera constantes... Todo isto o
que orixina é á saturación dos PAC, ou dos servizos de urxencia hospitalarios.
As crianzas teñen dereito á asistencia polos profesionais especialistas en
pediatría. Si existe a especialidade é porque nenas e nenos teñen especificidades
propias, non son adultos en pequeno. As e os facultativos especialistas en Familia e
Comunitaria poden ser magníficos profesionais, mais non son especialistas en pediatría,
e un curso de puericultura tampouco os converte en especialistas.
Precisan unha atención experta, axustada ás súas necesidades, unha infancia
atendida e coidada é a mellor garantía de persoas adultas máis sans. Un especialista en
Pediatría está durante catro anos formándose en enfermidades exclusivamente
pediátricas, e o resto de especialistas só 2 ou 3 meses.
A pandemia xa non vale para tapar a falta de compromiso coa sanidade pública
do PP, non vale para tapar a falta de planificación e anticipación, sabían de sobra cantas
xubilacións se ían producir, que @s profesionais teñen dereito a baixas, vacacións e días
libres.
A responsabilidade da Xunta era planificar e organizar e non o fixeron a
mantenta e agora pretenden que aceptemos como normal a falta de atención, días de
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espera para ter unha cita.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
5ª:
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Que medidas vai tomar a Xunta de Galiza para garantir que tod@s @s nen@s
galeg@s en idade pediátrica teñan asistencia en Atención Primaria por un profesional
especialista en pediatría, independentemente de onde residan?
Está traballando con algún cronograma para facelo? Se é así cal é?
Considera a Xunta de Galiza que @s nen@s galeg@s están recibindo unha
atención experta, axustada ás súas necesidades?
Cal é o número de pediatras traballando en Atención Primaria, distribución por
centros sanitarios e situación laboral?
Cal é o número de nen@s que atende cado un?
Cantos centros de saúde non contan atención pediátrica?
Cal é o número de nen@s que non teñen asignado pediatra, desagregado

por

concellos?
Cal é a previsión de xubilacións de profesionais de pediatría en Atención
Primaria nos vindeiros cinco anos?
Cal é a planificación de prazas Mir en pediatría para os vindeiros anos?
Que medidas vai tomar para que na formación MIR de pediatría a presenza en
Atención Primaria sexa acorde á porcentaxe que representan as prazas da especialidade
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na mesma (60%)?

Santiago de Compostela, 16 de xuño de 2022

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Iria Carreira Pazos
Olalla Rodil Fernández
3
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Deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 16/06/2022 17:57:18

Iria Carreira Pazos na data 16/06/2022 17:57:23
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María Montserrat Prado Cores na data 16/06/2022 17:57:48
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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 2ª.
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Unha axeitada e áxil avaliación ambiental das actividades económicas que se
desenvolven no noso territorio é imprescindible e fundamental tanto para
protexer o noso medio ambiente como para facilitar a seguridade xurídica
necesaria para fomentar a economía respectando a lei e os dereitos particulares.
Unha serie reiterada de sentenzas do TSXG poñen de manifesto graves e
reiteradas deficiencias na tramitación ambiental (nas súas distintas modalidades e
coas súas especificidades) de proxectos que leva a cabo a Xunta de Galicia. Así,
por poñer só algúns exemplos destacados, a sentenza do 26 de outubro de 2020
anula a tramitación ambiental dun vertedoiro en Cerceda; dúas sentenzas do
mesmo órgano xudicial do 9 de novembro de 2020 –confirmadas posteriormente
polo Tribunal Supremo- anulan a avaliación ambiental por parte da Xunta dun
parque eólico, o de Sasdónigas, en Mondoñedo, por amparar un fraccionamento
irregular dun mesmo parque eólico en dous e non avaliar axeitadamente os seus
impactos; tamén en novembro de 2020 o tribunal anulou o PXOM de Malpica
porque a Xunta o eximiu inxustificadamente de avaliación ambiental; por medio
de sentenza do 11 de decembro de 2020 o TSXG anulou a autorización da Xunta
para un parque eólico na Serra do Oribio, entre Samos e Triacastela, porque o
Goberno galego autorizou en 2019 o parque, en Rede Natura, como se fose unha
modificación doutro previo que obtivera permiso ambiental en 2005 e nin
chegara a executarse en prazo; a sentenza da sección terceira do TSXG do 21 de
xaneiro de 2022 anula o acordo da Xunta do 7 de novembro de 2019, polo que se
autorizaba a repotenciación dun parque eólico en Corme, que fora declarado “de
interese especial” pola Xunta o 2 de febreiro de 2018, ao abeiro da Lei de
fomento de iniciativas empresariais de 2017, determinando que a redución á
metade do prazo para a consulta pública do impacto ambiental é contraria a
dereito; finalmente, outra sentenza de xaneiro deste ano anula a avaliación
ambiental da ampliación dunha granxa avícola radicada en Rairiz de Veiga por
non considerar o impacto sobre a Rede Natura 2000 e os acuíferos da zona e
vulnerar os dereitos á saúde, a intimidade e a un medio ambiente digno dos
veciños.
Esta escolma de sentenzas ditadas en menos de dous anos poñen de manifesto
unha variada e reiterada vulneración da lexislación ambiental vixente por parte
da Xunta de Galicia á hora de avaliar o impacto das actividades económicas
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sobre o noso territorio, xerando inseguridade xurídica e prexuízo a dereitos
constitucionalmente protexidos, dun xeito impropio dunha Administración
moderna e cumpridora da legalidade.
Por iso, o deputado e a deputada que asinan, formulan as seguintes preguntas:
1ª) Como valora a Xunta de Galicia as reiteradas anulacións xudiciais da súa
tramitación ambiental de proxectos?
2ª) Vai a Xunta de Galicia mellorar os seus procesos de avaliación ambiental
para evitar a vulneración constante de leis e dereitos e a inseguridade xurídica
que está a xerar?
3ª) Por que a Xunta de Galicia, na avaliación ambiental de proxectos, soamente
comunica a determinadas organizacións do ámbito medioambiental os estudos de
impacto ambiental para que informen no seu caso o que consideren?
4ª) Con que criterio elixe a Xunta as organizacións do ámbito medioambiental ás
que consulta no procedemento de avaliación ambiental?
5ª) Cantos procedementos de avaliación ambiental de calquera tipo realiza a
Xunta cada ano de media?
Pazo do Parlamento, 16 de xuño de 2022

Asinado dixitalmente por:
Pablo Arangüena Fernández na data 16/06/2022 17:35:12
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Paloma Castro Rey na data 16/06/2022 17:35:28
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Á Mesa do Parlamento

Noa Díaz Varela e Noelia Otero Lago, deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral na Comisión Permanente de control da CRTVG.
O pasado luns 6 de xuño, a CRTVG volveu dar exemplo de falla de pluralidade
nos seus servizos informativos, nun proceder que é xa unha constante e que non
só os grupos da oposición senón tamén o propio persoal da corporación leva anos
denunciando.
Ese día, o recentemente elixido presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda,
mantivo unha xuntanza en San Caetano cos líderes da oposición. A primeira
desas reunións, ás 17.00 horas, foi co secretario xeral do PSdeG, Valentín
González Formoso, que trasladaba ao Sr. Rueda cuestións que preocupan ao
partido socialista referidas o modelo económico, sanitario e de protección
sociosanitaria.
A reunión rematou pasadas as 18h:00 horas e ao remate o líder socialista ofreceu
unha rolda de prensa de 25 minutos que rematou antes das 19:00 horas. A
continuación, foi a quenda do outro grupo da oposición, cun desenvolvemento
mediático semellante, e finalmente comparecía o presidente xa coincidindo coa
emisión do Telexornal Serán.
O minutado da cobertura desa xuntanza no Telexornal Serán foi o seguinte:
00:00. Titulares do día, con imaxes dos dous encontros e conexión en directo
cunha xornalista, que dá conta da reunión con González Formoso e inclúen unha
declaración súa. 14’’
37:45. Comparecencia en directo do presidente da Xunta de Galicia. 3’42’’
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44:55. Valoración da xornalista das comparecencias de Valentín González
Formoso e Ana Pontón. Non inclúen ningunha declaración. 2’47’’
51:58. Comparecencia en directo do Sr Rueda que abre cun “Boas noites.
Acabamos de rematar a reunión”. 4’16”
56:33. Peza sobre as valoracións da oposición. Inclúe declaracións de Valentín
González Formoso (26”) e de Ana Pontón (30”). Total da peza: 1’20”
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57:53. Conexión en directo desde San Caetano coa xornalista. Inclúe novamente
declaracións do presidente da Xunta, xa editadas (1’2”). Ningunha outra
declaración da oposición. 3’8”
Á vista do espazo que ocupou no informativo desa noite a comparecencia do
secretario xeral do PSdeG, que rematou hora e media antes da emisión do
Telexornal Serán, e do presidente da Xunta, queda de manifesto que a CRTVG
non está a cumprir coa lei 9/2011 que a obriga a dar conta do pluralismo
democrático nos seus contidos.
É por isto que as deputadas que asinamos preguntamos:
1ª) Considera que a CRTVG cumpre coa pluralidade democrática ao dedicar na
cobertura da xuntanza do presidente da Xunta de Galicia coa oposición un total
de 9 minutos ao Sr. Rueda e 40 segundos ao secretario xeral do PSdeG?
2ª) Segue negando o director xeral que exista manipulación informativa na
CRTVG?
3ª) Cal é a razón de non incluír máis declaracións do Sr. González Formoso
tendo en conta que a súa rolda de prensa rematou unha hora e media antes do
Telexornal Serán, ou sexa, con tempo para editar unha peza propia?
4ª) Considera que os servizos informativos da CRTVG cumpren de maneira
escrupulosa, como é a súa obriga, o principio de pluralidade?
5ª) Na cobertura destes encontros, existiron ordes directas das direccións dos
servizos informativos de silenciar a oposición?
6ª) Coida que estas situacións se darían se a CRTVG, tal e como recolle a Lei
9/2011 dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia, contase cun
consello de informativos?
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Pazo do Parlamento, 10 de xuño de 2022
Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 10/06/2022 12:58:44
Noelia Otero Lago na data 10/06/2022 12:59:04
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Á Mesa do Parlamento
Noelia Otero Lago e Noa Díaz Varela, deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a
súa resposta oral en Comisión Permanente non Lexislativa de Control da
Corporación da RTVG.
"Os cús grandes están de moda" unha vez máis nos vemos na obriga de denunciar
contidos emitidos e repicados en redes sociais neste caso do programa “Fun polo
Aire” da TVG que amosan unha vez máis que, pese as denuncias reiteradas nesta
comisión parlamentaria e pola parte social a perspectiva de xénero e a obrigada
responsabilidade de velar pola igualdade na CRTVG segue a ser unha materia
suspensa.
A reiteración deste tipo de contidos é inxustificable, o desleixo arredor da
repetición de episodios machistas ao longo dos últimos meses e a falta de
reacción e polo tanto dun compromiso real por parte da dirección obriga a esixir
responsabilidades ao máis alto nivel.
As propias negociadoras do Plan de Igualdade na parte social lembran que este
exemplo torna imprescindible a creación da figura da Editora de Igualdade, que
tería a encomenda de velar, concienciar e asesorar na difusión de contidos sen
sesgos de xénero nin machismos en todas as súas formas. Unha recomendación
que xa fora trasladada tamén polo colectivo As Xornalistas formado por máis de
200 mulleres profesionais das Ciencias da Comunicación que desenvolven a súa
actividade en Galicia en defensa dun xornalismo con perspectiva feminista.
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Desta volta, non valen argumentos como os esgrimidos no capítulo machista do
Land Rober sobre se está elaborado por unha produtora externa, cómpre lembrar
que a CRTVG é a responsable do control dos contidos que se emiten, ao igual que
dos termos nos que se publicitan e difunden estes contidos nas redes que, nesta
ocasión, encargáronse lamentablemente de amplificar enlazando nun chío o vídeo
cuestionado.

A reportaxe emitida e amplificada en redes sexualiza e traslada unha imaxe
estereotipada das mulleres que, segundo a Comisión de Igualdade, vulnera o
principio recollido nos Criterios Reitores da Dirección Editorial da Corporación,
no que se estabelece "a integración da perspectiva de xénero, o fomento de acción
positivas e o uso de linguaxe non sexista”.
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
131010

As representantes da parte social na Comisión Negociadora do Plan de Igualdade,
que precisamente está inmersa de cheo nestes momentos na negociación do Plan
da CRTVG, solicitáronlle á empresa a primeira hora a retirada do chío e horas
despois continuaba publicado. Posteriormente, as representantes do persoal
urxiron a establecer desde a Dirección da Área de Contidos da CRTVG contacto
coa produtora para evitar que se repitan estes contidos desapropiados, e
pedíronlle á Xefa do Servizo de Extensión Audiovisual que ordenase a retirada
deste contido das redes propias.
A actuación urxente que solicitaron as membros da parte social en Igualdade deu
co muro do argumento da “falta de competencias na materia de contidos” das
diversas xefaturas interpeladas, que esquivaron, unha tras outra, unha
responsabilidade que, en materia de xénero, debe ser transversal e atinxir e toda a
estrutura directiva da organización.
As sucesións de episodios de contido machista constata a inexistente
responsabilidade e compromiso por parte da dirección coa loita contra o
machismo e a prol da igualdade en todos os seus aspectos.
No mes de maio este grupo parlamentario volveu incidir sobre estas prácticas e
contidos sen perspectiva de xénero arredor do programa emitido o pasado
mércores cinco de maio na Radio Galega onde se entrevistou no espazo Zona
Mixta ao avogado do futbolista Santi Mina condenado a catro anos de prisión
acusado dun delito de abuso sexual.
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A pesar de existir unha sentenza firme, permitíronse expresións nas que se
cuestionou a vítima e se suaviza un delito tan grave con expresións como que foi
“Isto foi unha mala tarde, unha mala noite, unha mala bebedeira, un erro. E polo
outro lado hai xente que se aproveita de que enfronte teñen a Santi Mina”. No
espazo se acusou a vítima de intereses económicos, se suavizou a gravidade do
delito defendendo a continuidade do xogador.
Por todo o exposto, as deputadas que asinan formulan as seguintes preguntas para
o seu debate en Comisión:
1. Considera contido de calidade e axeitado o emitido no programa Fun Polo Aire
baixo o título “Os cus grandes están de moda” e a súa publicidade a través das
redes?

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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2. Considera que ante a advertencia de que este contido non era apropiado e a
petición por sexualizar e trasladar unha imaxe estereotipada das mulleres foi
axeitada a resposta trasladada ante a petición de retiralo das redes sociais?
3. Considera que a formación arredor da perspectiva de xénero e igualdade nos
contidos á vista de todos os episodios denunciados nesta comisión no último ano
e medio é a desexable?
4. Que noutros medios escritos e dixitais se destaque o nefasto tratamento que en
distintos espazos da CRTVG se da a contidos e delitos machistas lle parece
aceptable?
Pazo do Parlamento, 13 de xuño do 2022
Asdo.: Noelia Otero Lago
Noa Díaz Varela
Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noelia Otero Lago na data 13/06/2022 17:11:20
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Noa Susana Díaz Varela na data 13/06/2022 17:11:27
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Á Mesa do Parlamento

Noa Susana Díaz Varela e Noelia Otero Lago, deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral na Comisión Permanente da CRTVG.
Cada vez é máis evidente a falla de criterio no desenvolvemento da programación
da CRTVG e na determinación dos contidos que se emiten, tanto na televisión
como na radio, o que dá conta de que os nosos medios perderon a súa misión de
servizo público.
Ás múltiples iniciativas presentadas nestes últimos tempos na Comisión
Permanente non lexislativa de Control da Corporación RTVG do Parlamento de
Galicia acerca de contidos sexistas e contrarios á igualdade, hai que sumar agora
novos contidos e accións que non podemos máis que cualificar como delirantes.
O luns 13 de xuño, en horario prime time, a TVG emitía unha reportaxe especial
titulada ‘O meu último verán en Sanxenxo’ sobre Juan Carlos de Borbón que
pretendía dar conta da súa última visita á vila pontevedresa pero que en realidade
non foi máis que unha laudatio da súa figura.
Na reportaxe, elaborada fundamentalmente con imaxes de arquivo ata da época
Fraga e de diversas conexións en directo de programas de entretemento, tratouse
a visita dunha maneira lúdica sen facer nin unha soa mención ás razóns polas que
o que fora rei de España marchou a Abu Dabi, os escándalos de corrupción que o
rodean ou os seus problemas con Facenda.
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Tampouco houbo espazo nesa reportaxe para as voces críticas coa súa figura ou
para quen reclama a necesidade de que dea explicacións. Obviouse, de feito, nesa
reportaxe a súa declaración en Sanxenxo “explicacións de que?”, cando ese
momento foi mesmo noticia en todos os medios de comunicación do Estado.
Na mesma semana, nun acto arcaico máis propio doutros tempos, soubemos que
o novo estudo multimedia da Radio Galega era bendicido en directo no programa
‘Pensando en ti’ por un sacerdote católico, nunha retransmisión que puidemos ver
tamén nas redes sociais. Nin se respectou a liberdade relixiosa de todo o pobo
galego nin moito menos o uso obrigado da lingua galega. Un esperpento máis no
que, como xa leva denunciado en múltiples ocasións o Grupo Socialista, se está a
converter a CRTVG.
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Por iso, as deputadas que asinan, formulan as seguintes preguntas:
1ª) Que órgano(s) e/ou persoa(s) controla de maneira efectiva os contidos dos
programas da TVG e da Radio Galega?
2ª) Cre que a reportaxe especial ‘O meu último verán en Sanxenxo’ cumpre con
algún dos principios recollidos no artigo 4 da Lei 9/2011? exactamente con cal ou
cales?
3ª) Cal era o propósito da emisión da reportaxe especial ‘O meu último verán en
Sanxenxo’?
4ª) Quen decidiu elaborar esa reportaxe?
5ª) Cre que esa reportaxe cumpre coa misión de servizo público da CRTVG?
6ª) Por que non está asinada por ningún profesional esa reportaxe?
7ª) Dado que se refería á figura de Juan Carlos de Borbón, por que non se deu
conta dos escándalos de corrupción e fiscais que rodean a súa figura? Por que
non se fixo alusión ás razóns do seu autoexilio?
8ª) A que intereses (xerais ou persoais) respondeu esa laudatio de Juan Carlos de
Borbón coa escusa da súa visita a Sanxenxo?
9ª) Que interese ten para o público dos medios galegos a vida privada do
presidente do Club Náutico de Sanxenxo?
10ª) Por que se emitiu esa reportaxe en horario de prime time?
11ª) Como valora a bendición católica en directo do novo estudo multimedia da
Radio Galega no programa ‘Pensando en ti’?
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12ª) É proceder habitual da CRTVG bendicir os seus espazos? E facelo en
directo?
13ª) Cre que esa bendición emitida en directo responde aos principios
inspiradores da CRTVG recollidos no artigo 4 da Lei 9/2011, concretamente os
dos apartados a), b) e d)?
14ª) Que valoración fai da xestión da dirección de contidos e xefatura de
programas?
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15ª) Canto tempo máis imos ter que soportar esta deriva sen criterio algún dos
contidos dos nosos medios públicos?
Pazo do Parlamento, 15 de xuño de 2022

Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 15/06/2022 18:26:29
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Noelia Otero Lago na data 15/06/2022 18:26:46
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