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ı 37451 (11/POC-006690)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e 6 máis
Sobre os efectos que producirá o recente Acordo do Parlamento en materia de investigación
sanitaria
138901

ı 37453 (11/POC-006691)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e 6 máis
Sobre os novos programas que puxo en marcha a Xunta de Galicia en 2021 para o desenvolvemento
do Plan de saúde mental de Galicia
138903

ı 37455 (11/POC-006692)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e 8 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia de próximas actuacións de mellora nos centros de atención
primaria de Santiago de Compostela
138906

ı 37457 (11/POC-006693)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e 6 máis
Sobre os avances que ten realizado a Xunta de Galicia ata o momento no desenvolvemento do Convenio asinado co Ministerio do Interior para a mellora da asistencia sanitaria que se presta nos centros penitenciarios da comunidade autónoma de Galicia
138909
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ı 37459 (11/POC-006694)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e 13 máis
Sobre as previsións da Consellería de Sanidade respecto da reforma e da ampliación do centro de
saúde de Meira
138912

ı 37461 (11/POC-006695)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e 6 máis
Sobre o balance da Xunta de Galicia respecto do desenvolvemento da Estratexia galega de enfermidades raras
138915
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ı 37465 (11/POC-006696)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Albert, María e 2 máis
Sobre a prevención e loita contra os incendios forestais por parte da Xunta de Galicia

ı 37468 (11/POC-006697)

138918

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 6 máis
Sobre a valoración por parte do Goberno galego dos plans do Goberno central á hora de planiﬁcar
a renovación das liñas de autobuses da súa competencia
138923

ı 37470 (11/POC-006698)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez-Vispo Rodríguez, Marta María e 7 máis
Sobre os próximos pasos previstos respecto das actuacións anunciadas no Complexo Hospitalario
de Ourense
138925

ı 37472 (11/POC-006699)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez-Vispo Rodríguez, Marta María e 6 máis
Sobre os avances respecto do desenvolvemento das unidades poscovid na sanidade pública

ı 37474 (11/POC-006700)

138928

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 6 máis
Sobre as actuacións que ten previsto acometer o Goberno galego en materia de mobilidade sostible
con fondos do mecanismo de recuperación e resiliencia da Unión Europea
138931

ı 37476 (11/POC-006701)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Sánchez, Rosalía e 6 máis
Sobre as xestións realizadas pola Xunta de Galicia para estender o Protocolo para a atención integral
das vítimas por submisión química, elaborado no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense,
ao resto das áreas sanitarias galegas
138933
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ı 37478 (11/POC-006702)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 6 máis
Sobre a valoración por parte do Goberno galego dos resultados obtidos tralo reforzamento dos servizos
de autobús, en horarios e frecuencias, entre os centros penitenciarios e as poboacións máis próximas
138936

ı 37480 (11/POC-006703)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Armada Pérez, José Antonio e 6 máis
Sobre os primeiros resultados derivados do proceso de elaboración do Inventario forestal continuo
de Galicia no día de hoxe
138938
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ı 37482 (11/POC-006704)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a convocatoria pública de subvencións destinadas aos concellos galegos a través do réxime
de concorrencia non competitiva
138941

ı 37487 (11/POC-006705)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Candia López, María Elena e 6 máis
Sobre a valoración e as previsións por parte do Goberno galego dos procesos de reestruturación
parcelaria rematadas e abertas
138944

ı 37490 (11/POC-006706)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o número de accións de investigación, o desenvolvemento e a innovación no sector marítimo-pesqueiro que desenvolveu o Centro de Estudos Tecnolóxicos do Mar dende a súa creación
ata a actualidade
138947

ı 37492 (11/POC-006707)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o orzamento total de produtos pesqueiros e da acuicultura destinado en 2021 polo Goberno
galego ás empresas de transformación polas perdas de ingresos provocadas pola covid-19 138950

ı 37494 (11/POC-006708)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o orzamento total destinado aos novos proxectos dos grupos de acción local do sector
pesqueiro
138953

ı 37496 (11/POC-006709)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre as actividades desenvoltas en 2021 do proxecto Pasaporte REMA (Rede de espazos museísticos atlánticos)
138956
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ı 37498 (11/POC-006710)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o orzamento que Portos de Galicia destinou ao Plan de renovación de elementos de seguridade das dársenas
138958

ı 37500 (11/POC-006711)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
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Sobre o orzamento das axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para tripulantes de buques pesqueiros no ano 2022, así como o balance do Goberno galego respecto do
desenvolvemento desta orde dende o ano 2016
138960

ı 37502 (11/POC-006712)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre as accións postas en marcha para o inicio do desenvolvemento do Plan da cultura marítima
de Galicia
138963

ı 37504 (11/POC-006713)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 6 máis
Sobre o balance por parte do Goberno galego das ordes de axudas que convocou ata o momento
para contribuír á renovación da frota de taxis de Galicia
138966

ı 37506 (11/POC-006714)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o orzamento total destinado aos proxectos colectivos que contribúan á protección e á recuperación da biodiversidade mariña
138968

ı 37508 (11/POC-006715)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego ante a decisión do Goberno de España de invadir competencias
autonómicas no referente ao dominio público portuario nos peiraos autonómicos
138971

ı 37510 (11/POC-006716)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 6 máis
Sobre o grao de cumprimento da Estratexia de eliminación dos treitos de concentración de accidentes nas estradas da competencia da Xunta de Galicia no período 2016-2020
138974
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ı 37512 (11/POC-006717)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego do Anteproxecto de lei de mobilidade sostible

138976

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre a execución dunha terminal de hidrocarburos en Punta Langosteira, na Coruña

138978

ı 37514 (11/POC-006718)
ı 37516 (11/POC-006719)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis

138873
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Sobre o desenvolvemento da Lei de protección, conservación e mellora dos ríos galegos

ı 37517 (11/POC-006720)

138981

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as razóns de acceso da empresa Greenalia á información reservada dos plans de recuperación e conservación de especies ameazadas
138984

ı 37518 (11/POC-006721)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para garantir a conservación do pazo de Lourizán 138987

ı 37519 (11/POC-006722)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre a elaboración dun plan integral de renovación da rede de saneamento do polígono empresarial de Bergondo
138991

ı 37520 (11/POC-006723)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre a solicitude de instalación da planta de residuos no lugar de Obra de Paño, no concello
de Bergondo
138995

ı 37521 (11/POC-006724)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 3 máis
Sobre o funcionamento do complexo de Sogama en Cerceda

ı 37522 (11/POC-006725)

138999

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 6 máis
Sobre as vantaxes que ofrece ao sector o Observatorio de Custos de Transportes de Mercancías
por Estrada de Galicia impulsado pola Xunta de Galicia
139003
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ı 37524 (11/POC-006726)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 3 máis
Sobre a construción dunha rotonda na intersección da PO-308 coa rúa do Camiño Real e a Baixada
á Chousa, en Combarro, no concello de Poio
139005

ı 37525 (11/POC-006727)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a colaboración entre a Xunta e a Mancomunidade Serra da Barbanza para a mellora e o impulso do sistema de xestión de residuos municipais
139009
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ı 37526 (11/POC-006728)

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

ı 37527 (11/POC-006729)

139014

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre a valoración da Xunta de Galicia do posible cambio de titularidade das minas de San Fins, en
Lousame, e do cumprimento de toda a normativa vixente que afecta esas instalacións
139017

ı 37530 (11/POC-006730)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre o resultado dos dous expedientes abertos á empresa Tratamientos Ecológicos del Noroeste,
S.L., e das demais xestións realizadas pola Xunta de Galicia para poñer ﬁn á contaminación que a
dita empresa provoca
139023

ı 37532 (11/POC-006731)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Fernández Gómez, Alexandra
Sobre a creación e a divulgación do inventario galego do patrimonio natural e da biodiversidade e
as medidas para protexer os hábitats en perigo de desaparición, as especies ameazadas e as zonas
húmidas
139026

ı 37533 (11/POC-006732)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Sanz Arias, Cristina e 6 máis
Sobre as iniciativas e os servizos de apoio da Xunta de Galicia para a mellora da competitividade
das pemes galegas e o seu balance e previsión cara ao futuro
139029

ı 37535 (11/POC-006733)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Fernández Gómez, Alexandra
Sobre o estado de conservación das zonas húmidas de Galicia e as previsións do Goberno galego
para protexelas
139032
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ı 37536 (11/POC-006734)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Nóvoa Iglesias, Marta e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do compromiso do Goberno central con relación
ao ﬁnanciamento dos proxectos estratéxicos que ten Galicia no eido industrial
139037

ı 37538 (11/POC-006735)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
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Sobre as actuacións da Xunta de Galicia respecto da recuperación e o aumento das frecuencias dos
servizos ferroviarios na estación de Vilagarcía de Arousa suspendidas durante a pandemia da covid-19
139040

ı 37541 (11/POC-006736)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do futuro da concesión da central hidroeléctrica
Ponte do Inferno, no río Verdugo
139044

ı 37542 (11/POC-006737)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a necesidade de resolver o problema dos asolagamentos do núcleo urbano de Sada 139048

ı 37543 (11/POC-006738)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre a elaboración por parte da Xunta de Galicia de medidas en ciberseguridade para as pequenas
e medianas industrias e os pequenos concellos
139052

ı 37544 (11/POC-006739)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Fernández Gómez, Alexandra
Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia respecto dos resultados da Memoria de xeración
e xestión de residuos municipais de 2019 e dos datos de Sogama de 2020
139055

ı 37545 (11/POC-006740)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 4 máis
Sobre as previsións do Servizo Galego de Saúde respecto dos catorce centros de saúde da área sanitaria de Vigo aos que se lles acaba de restrinxir a actividade das unidades de atención primaria
139059

ı 37546 (11/POC-006741)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre a cobertura das prazas vacantes de médicos de familia do Centro de Saúde de Redondela
139062
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ı 37547 (11/POC-006742)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 4 máis
Sobre as previsións por parte da Xunta de Galicia da instalación dunha nova estación depuradora
de augas residuais en Oia
139065

ı 37548 (11/POC-006743)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
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Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da achega de recursos económicos para a promoción de rutas aéreas no aeroporto de Peinador, en Vigo
139068

ı 37549 (11/POC-006744)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da adxudicación de licitacións a Sogama 139070

ı 37550 (11/POC-006745)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da apertura dun proceso de diálogo cos concellos
e coas deputacións para estudar e redeﬁnir os posibles cambios no mapa actual de xeodestinos
139072

ı 37551 (11/POC-006746)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para o apoio e o desenvolvemento turístico da cidade de Vigo
139075

ı 37552 (11/POC-006747)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para o incremento do orzamento no programa 751A, de
ordenación, regulación e promoción do comercio interior
139077

ı 37553 (11/POC-006748)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións por parte da Xunta de Galicia respecto da modiﬁcación das condicións do servizo de “catering” nos comedores escolares de Moaña
139080

ı 37554 (11/POC-006749)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as actuacións da Axencia de Turismo de Galicia para a mellora do turismo de cruceiros no
porto de Vigo
139083
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ı 37555 (11/POC-006750)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do establecemento da rebaixa das peaxes da autoestrada do Val Miñor, AG-57
139085

ı 37556 (11/POC-006751)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
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Sobre o investimento da Xunta de Galicia en innovación para pequenas e medianas industrias no
ano 2021
139088

ı 37557 (11/POC-006752)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 4 máis
Sobre os criterios seguidos pola Axencia de Turismo de Galicia para o asinamento de convenios de
colaboración con determinados concellos galegos durante a décima lexislatura, así como sobre as
previsións da Consellería de Cultura e Turismo respecto da súa publicación
139091

ı 37558 (11/POC-006753)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre o prazo previsto para facer accesibles os albergues da rede pública da Xunta de Galicia para
as persoas en cadeira de rodas
139093

ı 37559 (11/POC-006754)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da dotación cunha partida orzamentaria ao Concello de Vilaboa para facilitar a aﬂuencia do turismo á súa vila, así como sobre a limpeza e a mellora
da sinalización do Camiño de Santiago Portugués ao seu paso pola vila
139095

ı 37560 (11/POC-006755)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre as medidas que vai tomar a Xunta de Galicia para mellorar a atención de pediatría dos cativos
e cativas de Vigo
139097

ı 37561 (11/POC-006756)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da elaboración dun novo plan de I+D+I na undécima lexislatura cunha maior dotación orzamentaria que permita duplicar o gasto nesas materias
para situar Galicia na media española, o cumprimento dos obxectivos do Plan Galicia innova 2020
e o seu grao de execución
139100

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ı 37562 (11/POC-006757)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do impulso de medidas de apoio para evitar que
Galicia quede fóra en sectores de tecnoloxía punteiros como a robotización, a intelixencia artiﬁcial,
a computación na nube, os macrodatos ou o despregamento do 5G
139103

ı 37563 (11/POC-006758)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
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Sobre as previsións do Goberno galego respecto da posta en marcha dun soporte de axudas para
o desenvolvemento de medidas de dixitalización industrial
139105

ı 37564 (11/POC-006759)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da paralización por parte da Autoridade Portuaria
de Vigo de calquera proxecto que supoña novos recheos na ría e da realización dun estudo que
permita diferenciar as actividades que precisan estar na terminal de Bouzas
139107

ı 37565 (11/POC-006760)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da apertura dun proceso de diálogo cos concellos e
coas deputacións para estudar e redeﬁnir os posibles cambios no actual Mapa de xeodestinos turísticos
de Galicia, así como o desenvolvemento dun marco normativo para eses espazos
139109

ı 37566 (11/POC-006761)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 4 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da elaboración dun novo plan estratéxico termal
para Ourense
139112

ı 37567 (11/POC-006793)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da execución, no primeiro semestre de 2021, das
obras de renovación das beirarrúas da estrada PO-552 ao seu paso por Priegue e A Ramallosa, no
concello de Nigrán
139114

ı 37568 (11/POC-006794)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do establecemento dunha canle de axudas para os
traballadores e as pequenas empresas da industria auxiliar naval da área da ría de Vigo
139116
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ı 37569 (11/POC-006795)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da realización dun proxecto de recuperación do
miradoiro do parque natural de Cotorredondo e da contorna do lago Castiñeiras
139118

ı 37570 (11/POC-006796)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da realización dun proxecto de recuperación do
miradoiro do parque natural de Cotorredondo e da contorna do lago Castiñeiras
139121
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ı 37571 (11/POC-006797)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre as intencións do Goberno galego respecto do establecemento da gratuidade do aparcadoiro
do Hospital Álvaro Cunqueiro, de Vigo, para todas as persoas usuarias, e en especial para as persoas
que acudan a vacinarse
139124

ı 37572 (11/POC-006798)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da solicitude do Concello de Vigo de alugar catorce
locais desocupados ao Consorcio do Casco Vello de Vigo
139126

ı 37573 (11/POC-006799)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do soterramento da avenida de Beiramar, en Vigo
139129

ı 37574 (11/POC-006800)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para crear un plan de reapertura dos pequenos negocios
que tiveron que pechar por mor da pandemia da covid-19
139132

ı 37575 (11/POC-006801)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para cubrir as prazas vacantes de médicos de familia
e de pediatras no Centro de Saúde da Guarda e para a dotación dunha ambulancia medicalizada
139134

ı 37576 (11/POC-006802)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 5 máis
Sobre as previsións da Consellería de Sanidade respecto da emisión urxente dun informe sanitario
vinculante para que o Concello de Vigo poida construír a estación de tratamento de auga potable
do Casal, así como do coﬁnanciamento desta obra
139137

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ı 37577 (11/POC-006803)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do peche de camas e da redución da lista de agarda
nas operacións, nos meses de verán, nos hospitais de Vigo Álvaro Cunqueiro e O Meixoeiro
139140

ı 37578 (11/POC-006804)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 5 máis
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Sobre a electriﬁcación das embarcacións que navegan polos ríos Sil e Miño para a consecución dun
transporte ﬂuvial sostible, dentro das actuacións enmarcadas na candidatura da Ribeira Sacra a
patrimonio da humanidade
139142

ı 37579 (11/POC-006805)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre a promoción turística internacional de Galicia

139145

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Fernández Gómez, Alexandra
Sobre a extinción de concesións hidroeléctricas polo remate do prazo concesional

139147

ı 37580 (11/POC-006806)
ı 37581 (11/POC-006807)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre a aceptación do proxecto do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana de construción como alternativa dun túnel no tramo pendente da A-52, O Porriño-Vigo
139150

ı 37582 (11/POC-006808)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre a implantación e o ﬁnanciamento dunha liña de autobús directa que conecte o centro de
Vigo co aeroporto de Peinador
139153

ı 37583 (11/POC-006809)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego en relación co cumprimento do mantemento da estación
de autobuses de Gondomar
139155

ı 37584 (11/POC-006810)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións do Servizo Galego de Saúde respecto da cobertura da praza de pediatría e das
prazas de médicos de familia do Centro de Saúde de Moaña
139157

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ı 37585 (11/POC-006811)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre o motivo para a non-inclusión das illas Cíes e a illa de Cortegada na convocatoria para desenvolver accións con perspectiva turística en bens de interese cultural dentro do Plan nacional Xacobeo do Goberno de España
139159

ı 37586 (11/POC-006812)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e Ríos Santomé, Paulo
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Sobre a comunicación marítima transfronteiriza entre A Guarda e Caminha

ı 37587 (11/POC-006813)

139162

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre a previsión de Portos de Galicia en relación co servizo de transporte de pasaxeiros entre as
vilas da Guarda e Caminha
139165

ı 37588 (11/POC-006814)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre a inclusión do concello de Vilanova de Arousa no xeodestino do Salnés

ı 37589 (11/POC-006815)

139167

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre o motivo das diferentes incidencias na plataforma virtual para solicitar o bono turístico QuedamosenGalicia22
139170

ı 37590 (11/POC-006816)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 4 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da súa colaboración no ﬁnanciamento da renovación e da modernización das pistas de atletismo de Balaídos, en Vigo
139173

ı 37591 (11/POC-006817)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da colaboración cos concellos para estender a conectividade dixital da poboación galega
139175

ı 37592 (11/POC-006818)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto das obras de renovación de beirarrúas e a mellora
da seguridade peonil na PO-331, no seu tramo pola parroquia de Vincios, e na PO-340, entre Gondomar e Tui
139178

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ı 37593 (11/POC-006819)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da realización das obras de ampliación do instituto
de educación secundaria Pedro Floriani e da reparación das ﬁestras do centro de educación infantil
e primaria plurilingüe Alexandre Bóveda, en Redondela
139180

ı 37594 (11/POC-006820)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
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Sobre o custo para a Xunta de Galicia da campaña de promoción turística entre mozos e mozas
realizada por “instagrammers”
139182

ı 37595 (11/POC-006821)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a protección cautelar ou preventiva, prevista na Lei 5/2019, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia, nas brañas do Deo, situadas nos concellos de Aranga, Oza-Cesuras e Curtis
139184

ı 37596 (11/POC-006822)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre a continuidade do sistema de subvencións de concorrencia competitiva para asociacions e
federacións de comerciantes, centros comerciais abertos, mercados e prazas de abastos para o
ano 2022
139189

ı 37597 (11/POC-006823)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia de mellora da accesibilidade aos albergues públicos de
peregrinos
139191

ı 37598 (11/POC-006824)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre os criterios en que se baseou a concesión ao xornalista Carlos Herrera do título de embaixador de honra do Camiño de Santiago
139193

ı 37599 (11/POC-006825)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre a cesión, mediante un convenio, por parte da Xunta de Galicia ao Concello de Baiona da
segunda fase do proxecto “Humanización da travesía interior de Sabarís”
139195

ı 37600 (11/POC-006826)

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para garantir a plena asistencia sanitaria de atención
primaria no Centro de Saúde de Moaña
139198
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A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 27 de xullo de 2022, adoptou os seguintes acordos:

1. Procedementos parlamentarios
1.4. Procedementos de información
1.4.4. Preguntas
1.4.4.2. Preguntas orais en comisión

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación
- 37451 (11/POC-006690)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e 6 máis
Sobre os efectos que producirá o recente Acordo do Parlamento en materia de investigación sanitaria
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 37453 (11/POC-006691)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e 6 máis
Sobre os novos programas que puxo en marcha a Xunta de Galicia en 2021 para o desenvolvemento
do Plan de saúde mental de Galicia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 37455 (11/POC-006692)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e 8 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia de próximas actuacións de mellora nos centros de atención
primaria de Santiago de Compostela
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 37457 (11/POC-006693)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e 6 máis
Sobre os avances que ten realizado a Xunta de Galicia ata o momento no desenvolvemento do Convenio asinado co Ministerio do Interior para a mellora da asistencia sanitaria que se presta nos centros penitenciarios da comunidade autónoma de Galicia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 37459 (11/POC-006694)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e 13 máis
Sobre as previsións da Consellería de Sanidade respecto da reforma e da ampliación do centro de
saúde de Meira
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 37461 (11/POC-006695)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e 6 máis
Sobre o balance da Xunta de Galicia respecto do desenvolvemento da Estratexia galega de enfermidades raras
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 37465 (11/POC-006696)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Albert, María e 2 máis
Sobre a prevención e loita contra os incendios forestais por parte da Xunta de Galicia
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 37468 (11/POC-006697)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 6 máis
Sobre a valoración por parte do Goberno galego dos plans do Goberno central á hora de planiﬁcar
a renovación das liñas de autobuses da súa competencia
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37470 (11/POC-006698)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez-Vispo Rodríguez, Marta María e 7 máis
Sobre os próximos pasos previstos respecto das actuacións anunciadas no Complexo Hospitalario
de Ourense
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 37472 (11/POC-006699)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez-Vispo Rodríguez, Marta María e 6 máis
Sobre os avances respecto do desenvolvemento das unidades poscovid na sanidade pública
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 37474 (11/POC-006700)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 6 máis
Sobre as actuacións que ten previsto acometer o Goberno galego en materia de mobilidade sostible
con fondos do mecanismo de recuperación e resiliencia da Unión Europea
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37476 (11/POC-006701)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Sánchez, Rosalía e 6 máis
Sobre as xestións realizadas pola Xunta de Galicia para estender o Protocolo para a atención integral
das vítimas por submisión química, elaborado no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense,
ao resto das áreas sanitarias galegas
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 37478 (11/POC-006702)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 6 máis
Sobre a valoración por parte do Goberno galego dos resultados obtidos tralo reforzamento dos servizos
de autobús, en horarios e frecuencias, entre os centros penitenciarios e as poboacións máis próximas
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37480 (11/POC-006703)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Armada Pérez, José Antonio e 6 máis
Sobre os primeiros resultados derivados do proceso de elaboración do Inventario forestal continuo
de Galicia no día de hoxe
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 37482 (11/POC-006704)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a 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
- 37487 (11/POC-006705)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Candia López, María Elena e 6 máis
Sobre a valoración e as previsións por parte do Goberno galego dos procesos de reestruturación
parcelaria rematadas e abertas
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 37490 (11/POC-006706)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o número de accións de investigación, o desenvolvemento e a innovación no sector marítimo-pesqueiro que desenvolveu o Centro de Estudos Tecnolóxicos do Mar dende a súa creación
ata a actualidade
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 37492 (11/POC-006707)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o orzamento total de produtos pesqueiros e da acuicultura destinado en 2021 polo Goberno
galego ás empresas de transformación polas perdas de ingresos provocadas pola covid-19
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 37494 (11/POC-006708)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
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Sobre o orzamento total destinado aos novos proxectos dos grupos de acción local do sector
pesqueiro
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 37496 (11/POC-006709)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre as actividades desenvoltas en 2021 do proxecto Pasaporte REMA (Rede de espazos museísticos atlánticos)
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 37498 (11/POC-006710)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o orzamento que Portos de Galicia destinou ao Plan de renovación de elementos de seguridade das dársenas
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 37500 (11/POC-006711)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o orzamento das axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para tripulantes de buques pesqueiros no ano 2022, así como o balance do Goberno galego respecto do
desenvolvemento desta orde dende o ano 2016
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 37502 (11/POC-006712)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre as accións postas en marcha para o inicio do desenvolvemento do Plan da cultura marítima
de Galicia
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 37504 (11/POC-006713)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 6 máis
Sobre o balance por parte do Goberno galego das ordes de axudas que convocou ata o momento
para contribuír á renovación da frota de taxis de Galicia
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37506 (11/POC-006714)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o orzamento total destinado aos proxectos colectivos que contribúan á protección e á recuperación da biodiversidade mariña
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
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- 37508 (11/POC-006715)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego ante a decisión do Goberno de España de invadir competencias autonómicas no referente ao dominio público portuario nos peiraos autonómicos
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 37510 (11/POC-006716)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 6 máis
Sobre o grao de cumprimento da Estratexia de eliminación dos treitos de concentración de accidentes nas estradas da competencia da Xunta de Galicia no período 2016-2020
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37512 (11/POC-006717)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego do Anteproxecto de lei de mobilidade sostible
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37514 (11/POC-006718)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre a execución dunha terminal de hidrocarburos en Punta Langosteira, na Coruña
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37516 (11/POC-006719)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre o desenvolvemento da Lei de protección, conservación e mellora dos ríos galegos
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
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- 37517 (11/POC-006720)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as razóns de acceso da empresa Greenalia á información reservada dos plans de recuperación e conservación de especies ameazadas
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37518 (11/POC-006721)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para garantir a conservación do pazo de Lourizán
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37519 (11/POC-006722)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e Bará Torres, Xosé Luís

138888

XI lexislatura. Número 357. 8 de agosto de 2022

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

Sobre a elaboración dun plan integral de renovación da rede de saneamento do polígono empresarial de Bergondo
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37520 (11/POC-006723)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre a solicitude de instalación da planta de residuos no lugar de Obra de Paño, no concello de
Bergondo
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37521 (11/POC-006724)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 3 máis
Sobre o funcionamento do complexo de Sogama en Cerceda
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37522 (11/POC-006725)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 6 máis
Sobre as vantaxes que ofrece ao sector o Observatorio de Custos de Transportes de Mercancías
por Estrada de Galicia impulsado pola Xunta de Galicia
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37524 (11/POC-006726)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 3 máis
Sobre a construción dunha rotonda na intersección da PO-308 coa rúa do Camiño Real e a Baixada
á Chousa, en Combarro, no concello de Poio
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 37525 (11/POC-006727)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a colaboración entre a Xunta e a Mancomunidade Serra da Barbanza para a mellora e o impulso do sistema de xestión de residuos municipais
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37526 (11/POC-006728)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e Fernández Gómez, Alexandra
Sobre o investimento do programa Rexurbe no centro histórico de Betanzos en 2022
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37527 (11/POC-006729)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e Bará Torres, Xosé Luís
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Sobre a valoración da Xunta de Galicia do posible cambio de titularidade das minas de San Fins, en
Lousame, e do cumprimento de toda a normativa vixente que afecta esas instalacións
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37530 (11/POC-006730)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre o resultado dos dous expedientes abertos á empresa Tratamientos Ecológicos del Noroeste,
S.L., e das demais xestións realizadas pola Xunta de Galicia para poñer ﬁn á contaminación que a
dita empresa provoca
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37532 (11/POC-006731)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Fernández Gómez, Alexandra
Sobre a creación e a divulgación do inventario galego do patrimonio natural e da biodiversidade e as medidas para protexer os hábitats en perigo de desaparición, as especies ameazadas e as zonas húmidas
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37533 (11/POC-006732)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Sanz Arias, Cristina e 6 máis
Sobre as iniciativas e os servizos de apoio da Xunta de Galicia para a mellora da competitividade
das pemes galegas e o seu balance e previsión cara ao futuro
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 37535 (11/POC-006733)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Fernández Gómez, Alexandra
Sobre o estado de conservación das zonas húmidas de Galicia e as previsións do Goberno galego
para protexelas
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 37536 (11/POC-006734)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Nóvoa Iglesias, Marta e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do compromiso do Goberno central con relación
ao ﬁnanciamento dos proxectos estratéxicos que ten Galicia no eido industrial
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 37538 (11/POC-006735)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia respecto da recuperación e o aumento das frecuencias dos
servizos ferroviarios na estación de Vilagarcía de Arousa suspendidas durante a pandemia da covid-19
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 37541 (11/POC-006736)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do futuro da concesión da central hidroeléctrica
Ponte do Inferno, no río Verdugo
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37542 (11/POC-006737)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a necesidade de resolver o problema dos asolagamentos do núcleo urbano de Sada
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37543 (11/POC-006738)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre a elaboración por parte da Xunta de Galicia de medidas en ciberseguridade para as pequenas
e medianas industrias e os pequenos concellos
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 37544 (11/POC-006739)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Fernández Gómez, Alexandra
Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia respecto dos resultados da Memoria de xeración
e xestión de residuos municipais de 2019 e dos datos de Sogama de 2020
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37545 (11/POC-006740)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 4 máis
Sobre as previsións do Servizo Galego de Saúde respecto dos catorce centros de saúde da área sanitaria de Vigo aos que se lles acaba de restrinxir a actividade das unidades de atención primaria
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 37546 (11/POC-006741)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre a cobertura das prazas vacantes de médicos de familia do Centro de Saúde de Redondela
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 37547 (11/POC-006742)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 4 máis
Sobre as previsións por parte da Xunta de Galicia da instalación dunha nova estación depuradora
de augas residuais en Oia
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 37548 (11/POC-006743)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da achega de recursos económicos para a promoción de rutas aéreas no aeroporto de Peinador, en Vigo
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 37549 (11/POC-006744)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da adxudicación de licitacións a Sogama
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37550 (11/POC-006745)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da apertura dun proceso de diálogo cos concellos
e coas deputacións para estudar e redeﬁnir os posibles cambios no mapa actual de xeodestinos
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 37551 (11/POC-006746)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para o apoio e o desenvolvemento turístico da cidade de Vigo
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 37552 (11/POC-006747)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para o incremento do orzamento no programa 751A, de
ordenación, regulación e promoción do comercio interior
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 37553 (11/POC-006748)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións por parte da Xunta de Galicia respecto da modiﬁcación das condicións do servizo de catering nos comedores escolares de Moaña
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 37554 (11/POC-006749)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as actuacións da Axencia de Turismo de Galicia para a mellora do turismo de cruceiros no
porto de Vigo
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
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- 37555 (11/POC-006750)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do establecemento da rebaixa das peaxes da autoestrada do Val Miñor, AG-57
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37556 (11/POC-006751)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre o investimento da Xunta de Galicia en innovación para pequenas e medianas industrias no
ano 2021
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 37557 (11/POC-006752)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 4 máis
Sobre os criterios seguidos pola Axencia de Turismo de Galicia para o asinamento de convenios de
colaboración con determinados concellos galegos durante a décima lexislatura, así como sobre as
previsións da Consellería de Cultura e Turismo respecto da súa publicación
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 37558 (11/POC-006753)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre o prazo previsto para facer accesibles os albergues da rede pública da Xunta de Galicia para
as persoas en cadeira de rodas
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 37559 (11/POC-006754)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da dotación cunha partida orzamentaria ao Concello de Vilaboa para facilitar a aﬂuencia do turismo á súa vila, así como sobre a limpeza e a mellora
da sinalización do Camiño de Santiago Portugués ao seu paso pola vila
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 37560 (11/POC-006755)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre as medidas que vai tomar a Xunta de Galicia para mellorar a atención de pediatría dos cativos
e cativas de Vigo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 37561 (11/POC-006756)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
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Sobre as previsións do Goberno galego respecto da elaboración dun novo plan de I+D+I na undécima lexislatura cunha maior dotación orzamentaria que permita duplicar o gasto nesas materias
para situar Galicia na media española, o cumprimento dos obxectivos do Plan Galicia innova 2020
e o seu grao de execución
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 37562 (11/POC-006757)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do impulso de medidas de apoio para evitar que
Galicia quede fóra en sectores de tecnoloxía punteiros como a robotización, a intelixencia artiﬁcial,
a computación na nube, os macrodatos ou o despregamento do 5G
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 37563 (11/POC-006758)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da posta en marcha dun soporte de axudas para
o desenvolvemento de medidas de dixitalización industrial
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 37564 (11/POC-006759)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da paralización por parte da Autoridade Portuaria
de Vigo de calquera proxecto que supoña novos recheos na ría e da realización dun estudo que
permita diferenciar as actividades que precisan estar na terminal de Bouzas
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 37565 (11/POC-006760)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da apertura dun proceso de diálogo cos concellos
e coas deputacións para estudar e redeﬁnir os posibles cambios no actual Mapa de xeodestinos
turísticos de Galicia, así como o desenvolvemento dun marco normativo para eses espazos
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 37566 (11/POC-006761)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 4 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da elaboración dun novo plan estratéxico termal
para Ourense
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 37567 (11/POC-006793)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
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Sobre as previsións do Goberno galego respecto da execución, no primeiro semestre de 2021, das
obras de renovación das beirarrúas da estrada PO-552 ao seu paso por Priegue e A Ramallosa, no
concello de Nigrán
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37568 (11/POC-006794)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do establecemento dunha canle de axudas para
os traballadores e as pequenas empresas da industria auxiliar naval da área da ría de Vigo
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 37569 (11/POC-006795)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da realización dun proxecto de recuperación do
miradoiro do parque natural de Cotorredondo e da contorna do lago Castiñeiras
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37570 (11/POC-006796)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da realización dun proxecto de recuperación do
miradoiro do parque natural de Cotorredondo e da contorna do lago Castiñeiras
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 37571 (11/POC-006797)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre as intencións do Goberno galego respecto do establecemento da gratuidade do aparcadoiro
do Hospital Álvaro Cunqueiro, de Vigo, para todas as persoas usuarias, e en especial para as persoas
que acudan a vacinarse
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 37572 (11/POC-006798)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da solicitude do Concello de Vigo de alugar catorce
locais desocupados ao Consorcio do Casco Vello de Vigo
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37573 (11/POC-006799)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do soterramento da avenida de Beiramar, en Vigo
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 37574 (11/POC-006800)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para crear un plan de reapertura dos pequenos negocios
que tiveron que pechar por mor da pandemia da covid-19
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 37575 (11/POC-006801)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para cubrir as prazas vacantes de médicos de familia
e de pediatras no Centro de Saúde da Guarda e para a dotación dunha ambulancia medicalizada
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 37576 (11/POC-006802)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 5 máis
Sobre as previsións da Consellería de Sanidade respecto da emisión urxente dun informe sanitario
vinculante para que o Concello de Vigo poida construír a estación de tratamento de auga potable
do Casal, así como do coﬁnanciamento desta obra
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37577 (11/POC-006803)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do peche de camas e da redución da lista de agarda
nas operacións, nos meses de verán, nos hospitais de Vigo Álvaro Cunqueiro e O Meixoeiro
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
Verificación:
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- 37578 (11/POC-006804)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 5 máis
Sobre a electriﬁcación das embarcacións que navegan polos ríos Sil e Miño para a consecución dun
transporte ﬂuvial sostible, dentro das actuacións enmarcadas na candidatura da Ribeira Sacra a
patrimonio da humanidade
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 37579 (11/POC-006805)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre a promoción turística internacional de Galicia
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 37580 (11/POC-006806)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Fernández Gómez, Alexandra
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Sobre a extinción de concesións hidroeléctricas polo remate do prazo concesional
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37581 (11/POC-006807)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre a aceptación do proxecto do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana de construción como alternativa dun túnel no tramo pendente da A-52, O Porriño-Vigo
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37582 (11/POC-006808)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre a implantación e o ﬁnanciamento dunha liña de autobús directa que conecte o centro de
Vigo co aeroporto de Peinador
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37583 (11/POC-006809)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego en relación co cumprimento do mantemento da estación
de autobuses de Gondomar
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37584 (11/POC-006810)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións do Servizo Galego de Saúde respecto da cobertura da praza de pediatría e das
prazas de médicos de familia do Centro de Saúde de Moaña
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
Verificación:
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- 37585 (11/POC-006811)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre o motivo para a non-inclusión das illas Cíes e a illa de Cortegada na convocatoria para desenvolver accións con perspectiva turística en bens de interese cultural dentro do Plan nacional Xacobeo do Goberno de España
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 37586 (11/POC-006812)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e Ríos Santomé, Paulo
Sobre a comunicación marítima transfronteiriza entre A Guarda e Caminha
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 37587 (11/POC-006813)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
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Sobre a previsión de Portos de Galicia en relación co servizo de transporte de pasaxeiros entre as
vilas da Guarda e Caminha
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 37588 (11/POC-006814)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre a inclusión do concello de Vilanova de Arousa no xeodestino do Salnés
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 37589 (11/POC-006815)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre o motivo das diferentes incidencias na plataforma virtual para solicitar o bono turístico QuedamosenGalicia22
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 37590 (11/POC-006816)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 4 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da súa colaboración no ﬁnanciamento da renovación e da modernización das pistas de atletismo de Balaídos, en Vigo
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 37591 (11/POC-006817)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da colaboración cos concellos para estender a conectividade dixital da poboación galega
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
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- 37592 (11/POC-006818)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto das obras de renovación de beirarrúas e a mellora
da seguridade peonil na PO-331, no seu tramo pola parroquia de Vincios, e na PO-340, entre Gondomar e Tui
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37593 (11/POC-006819)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da realización das obras de ampliación do instituto
de educación secundaria Pedro Floriani e da reparación das ﬁestras do centro de educación infantil
e primaria plurilingüe Alexandre Bóveda, en Redondela
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 37594 (11/POC-006820)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre o custo para a Xunta de Galicia da campaña de promoción turística entre mozos e mozas
realizada por instagrammers
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 37595 (11/POC-006821)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a protección cautelar ou preventiva, prevista na Lei 5/2019, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia, nas brañas do Deo, situadas nos concellos de Aranga, Oza-Cesuras e Curtis
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37596 (11/POC-006822)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre a continuidade do sistema de subvencións de concorrencia competitiva para asociacions e
federacións de comerciantes, centros comerciais abertos, mercados e prazas de abastos para o
ano 2022
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 37597 (11/POC-006823)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia de mellora da accesibilidade aos albergues públicos de peregrinos
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 37598 (11/POC-006824)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre os criterios en que se baseou a concesión ao xornalista Carlos Herrera do título de embaixador de honra do Camiño de Santiago
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 37599 (11/POC-006825)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre a cesión, mediante un convenio, por parte da Xunta de Galicia ao Concello de Baiona da segunda fase do proxecto “Humanización da travesía interior de Sabarís”
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37600 (11/POC-006826)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
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Sobre as previsións da Xunta de Galicia para garantir a plena asistencia sanitaria de atención primaria no Centro de Saúde de Moaña
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 28 de xullo de 2022
María Elena Candia López
Vicepresidenta 1ª
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Á Mesa do Parlamento
Encarna Amigo Díaz, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Corina Porro Martínez,
Alberto Pazos Couñago, Noelia Pérez López, Rosalía López Sánchez e Elena
Suárez Sarmiento, deputadas e deputado do Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
O pasado 25 de novembro de 2020 houbo un acordo unánime no Parlamento de
Galicia solicitando á Xunta “convocar de inmediato a mesa de negociación para acadar
un convenio colectivo das Fundacións Biomédicas de investigación sanitaria de Galicia”
e “designar representante para esta negociación que teña capacidade de decisión e
forme parte da Consellería de Sanidade”.
Ambas condicións xa se estaban cumprindo no momento da adopción do acordo, pois
a mesa de negociación se estaba a reunir coa participación do xerente da Axencia de
Coñecemento en Saúde de Galicia (ACIS).
Mais o impulso acadado tralo acordo parlamentario ao respecto deu o seu froito e en
xuño de 2021 a dirección das fundacións e a representación sindical asinaron os
correspondentes acordos de convenio colectivo na sede da Consellería de Sanidade.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan as seguintes preguntas:
1. Cales serán os efectos que producirá o recente acordo na mellora das
condicións de traballo do persoal das fundacións de investigación sanitaria?
2. En que proxectos está a traballar actualmente a Xunta de Galicia con estas tres
fundacións?

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
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Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
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Asinado dixitalmente por:
María Encarnación Amigo Díaz na data 08/07/2022 13:31:06
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 08/07/2022 13:31:25
María Corina Porro Martínez na data 08/07/2022 13:31:38
José Alberto Pazos Couñago na data 08/07/2022 13:31:50
Noelia Pérez López na data 08/07/2022 13:32:02
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López Sánchez, Rosalía na data 08/07/2022 13:32:18
María Elena Suárez Sarmiento na data 08/07/2022 13:32:28
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Á Mesa do Parlamento
Encarna Amigo Díaz, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Corina Porro Martínez,
Alberto Pazos Couñago, Noelia Pérez López, Rosalía López Sánchez e Elena
Suárez Sarmiento, deputadas e deputado do Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
O 25 de xuño de 2020, o Consello da Xunta aprobou o Plan de Saúde Mental de
Galicia, que establece para o período 2020-2024 98 proxectos dirixidos á prevención
da aparición de problemas de saúde mental na poboación galega e a establecer
melloras na asistencia sociosanitaria ás persoas que padecen un trastorno mental.
Este Plan foi explicado ante este Parlamento polo Director Xeral de Asistencia Sanitaria
do Sergas, Jorge Aboal, o pasado 17 de decembro.
A través desa información coñecemento que a posta en marcha desta estratexia
implica que o Goberno galego destinará no período 2020-2024 un orzamento de 83
millóns de euros a: incrementar o número de profesionais e dispositivos asistenciais no
Servizo Galego de Saúde para a atención sanitaria aos trastornos mentais (con
especial énfase nos destinados as atención á infancia e aos nosos maiores),
desenvolver programas destinados á recuperación das persoas con trastorno mental
severo (programas de intervención comunitaria e ampliación do número de prazas en
recursos sociosanitarios específicos) e fomentar a investigación nestas patoloxías.
Este plan prevé tamén a contratación de 240 novos profesionais ao longo de toda a súa
vixencia.
En concreto, para os anos 2020 e 2021 estaba prevista a contratación de 120 novos
profesionais.

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-D96Nej37i-9
Verificación:
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O seu proceso de incorporación ralentizouse en 2020 por mor da pandemia pero a
Xunta comprometeuse a recuperar o nivel neste ano 2021.

Logo do compromiso do Conselleiro ante o Parlamento, o Pleno do Parlamento de
Galicia aprobou o 23 de marzo de 2021 por unanimidade unha moción na que se
instaba á Xunta a “Desenvolver un plan de contratación de persoal sanitario en saúde
mental de profesionais de psiquiatría, psicoloxía clínica, traballadores/as sociais,
enfermeiros/as especialistas en saúde mental, técnicos auxiliares e terapeutas
ocupacionais que implique a creación de 120 novas prazas antes da fin de 2021 e que
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se estenda para equiparar o volume de profesionais de saúde mental no Sergas á
media estatal en todas as categorías de maneira efectiva ao inicio de 2024”.
O proxecto de Orzamentos Xerais que ten presentado a Xunta ante este Parlamento
continúa coa programación prevista, incorporando 43 novas prazas en materia de
saúde mental para o exercicio 2022.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan as seguintes preguntas:
1. Que novos programas puxo en marcha a Xunta de Galicia en 2021 en
desenvolvemento do Plan de Saúde Mental de Galicia?
2. Que actuacións ten previsto desenvolver en 2022 para continuar coa execución
do Plan?
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Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
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Asinado dixitalmente por:
María Encarnación Amigo Díaz na data 08/07/2022 13:35:39
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 08/07/2022 13:35:55
María Corina Porro Martínez na data 08/07/2022 13:36:10
José Alberto Pazos Couñago na data 08/07/2022 13:36:24
Noelia Pérez López na data 08/07/2022 13:36:37
López Sánchez, Rosalía na data 08/07/2022 13:37:02

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-D96Nej37i-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

María Elena Suárez Sarmiento na data 08/07/2022 13:37:12
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Á Mesa do Parlamento
Encarna Amigo Díaz, Borja Verea Fraiz, Paula Prado del Río, Marta RodríguezVispo Rodríguez, Corina Porro Martínez, Alberto Pazos Couñago, Noelia Pérez
López, Rosalía López Sánchez e Elena Suárez Sarmiento, deputadas e deputados
do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e
Emprego.
O compromiso da Xunta de Galicia coa sanidade pública en Santiago de Compostela é
incuestionable.
A Xunta vén de aprobar o inicio do trámite urbanístico para poder ampliar nun 30% a
superficie do actual hospital clínico, despois de acometer xa importantes melloras nos
últimos meses como a ampliación das urxencias en 800 m2, executada por trámite de
emerxencia xusto despois da primeira onda da pandemia e cun investimento de 1,65
millóns de euros; a adquisición dun equipo de ultrasóns de frecuencia focalizado
(HIFU), cun investimento de 2,4 M€, que converteu ao CHUS no primeiro hospital
público de España en contar con este tratamento para pacientes con párkinson e
tremor esencial; ou a creación dunha nova unidade de ictus cun orzamento conxunto
de 450.000 euros para obra e equipamento.
E están xa adxudicadas as obras de reforma tanto da UCI como da farmacia
hospitalaria.
Máis alá da atención hospitalaria, a Xunta de Galicia puxo en servizo en 2016, tras un
investimento superior aos 3 millóns de euros un novo centro de saúde no barrio de
Galeras que, con 3.500 metros cadrados cubriu un oco que existía na cidade entre os
catro centros previamente existentes (Concepción Arenal, Conxo, Fontiñas e Vite).
Porén, sabemos que o compromiso coa atención primaria da cidade non remata aí
senón que foi xa adxudicada a redacción dun proxecto de reforma para o centro de
saúde de Conxo.

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
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Verificación:
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Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Comisión:
Cales son as previsións da Xunta de Galicia de próximas actuacións de mellora nos
centros de atención primaria de Santiago de Compostela?

Santiago de Compostela, 20 de xullo 2022
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Asinado dixitalmente por:
María Encarnación Amigo Díaz na data 08/07/2022 13:43:52
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Borja Verea Fraiz na data 08/07/2022 13:44:07
Paula Prado del Río na data 08/07/2022 13:44:20
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 08/07/2022 13:44:33
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María Corina Porro Martínez na data 08/07/2022 13:44:45
José Alberto Pazos Couñago na data 08/07/2022 13:45:04
Noelia Pérez López na data 08/07/2022 13:45:16
López Sánchez, Rosalía na data 08/07/2022 13:45:31
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María Elena Suárez Sarmiento na data 08/07/2022 13:45:40
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Á Mesa do Parlamento
Encarna Amigo Díaz, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Corina Porro Martínez,
Alberto Pazos Couñago, Noelia Pérez López, Rosalía López Sánchez e Elena
Suárez Sarmiento, deputadas e deputado do Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
En xaneiro deste ano, Galicia convertíase na segunda Comunidade Autónoma en
asinar co Ministerio do Interior un convenio que permitise ao persoal sanitario das
prisións acceder ás historias clínicas dos internos, así como participar das experiencias
de telemedicina que ten en marcha o Sergas.
Esta integración facilita que o persoal médico e de enfermaría poida coñecer de forma
inmediata a información que contén o sistema IANUS sobre as persoas que internan
nos seus centros, e entre a que se atopan as patoloxías previas que padeceran, ou os
tratamentos farmacolóxicos que están a seguir.
Ademais, permitirá tamén que unha vez estas persoas saian dos centros
penitenciarios, o persoal sanitario que os atenda con posterioridade conte cun
expediente dixital integrado e completo, onde figurará toda a súa experiencia sanitaria
tamén durante a estancia nos centros penitenciarios.
Por outro lado, o acordo entre Xunta e Institucións Penitenciarias tamén prevía a
participación do persoal sanitario das prisións de Pereiro de Aguiar, Outeiro de Rei,
Monterroso, A Lama e Curtis nos cursos de formación que ofertase a Xunta de Galicia
aos seus profesionais do eido sanitario, en función da dispoñibilidade de prazas.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Comisión:

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
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Que avances ten realizado a Xunta de Galicia ata o momento no desenvolvemento do
convenio asinado co Ministerio do Interior para a mellora da asistencia sanitaria que se
presta nos centros penitenciarios da Comunidade Autónoma de Galicia?

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
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Asinado dixitalmente por:
María Encarnación Amigo Díaz na data 08/07/2022 13:49:56
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 08/07/2022 13:50:20
María Corina Porro Martínez na data 08/07/2022 13:50:31
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José Alberto Pazos Couñago na data 08/07/2022 13:50:44
Noelia Pérez López na data 08/07/2022 13:50:57
López Sánchez, Rosalía na data 08/07/2022 13:51:14
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María Elena Suárez Sarmiento na data 08/07/2022 13:51:25
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Á Mesa do Parlamento
Encarna Amigo Díaz, Ramón Carballo Páez, Cristina Sanz Arias, Elena Candia
López, José Manuel Balseiro Orol, Sandra Vázquez Domínguez, Raquel Arias
Rodríguez, Daniel Vega Pérez, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Corina Porro
Martínez, Alberto Pazos Couñago, Noelia Pérez López, Rosalía López Sánchez e
Elena Suárez Sarmiento, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular
de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
A Xunta de Galicia aposta pola mellora continua e polo impulso e construción de novas
infraestruturas e servizos públicos en ámbitos tan esenciais coma o sanitario.
En particular, deseñou e está a desenvolver un plan que centra os seus esforzos na
Atención Primaria, que permitirá poñer a disposición da cidadanía galega
infraestruturas con alta capacidade de resolución no lugar máis próximo ao paciente.
O obxectivo final é promover a construción de novos centros de saúde e mellorar e
modernizar os xa existentes.
Este é o caso da actuación prevista no municipio lucense de Meira onde o Goberno
galego reserva un investimento duns 300.000 euros para reformar e ampliar o centro
de saúde e o Punto de Atención Continuada (PAC).
O proxecto supón non só reformar as actuais instalacións, que datan de 1985, senón
tamén gañar máis de 400 metros cadrados de superficie, o que se espera que redunde
nunha mellora da prestación do servizo dun centro que hoxe conta con dous médicos,
dous enfermeiros e un administrativo, ademais da PAC.
As obras de reforma e ampliación do centro de saúde meirego forma parte dunha folla
de ruta ata 2024 na que se recollen melloras en media ducia instalacións de toda a
provincia, localizadas en Outeiro de Rei, Foz, Ribas de Sil e Lugo, ademais de en
Meira.

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
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Este plan, posto en marcha pola Consellería de Sanidade, contempla tamén a
construción de seis novos centros de saúde na provincia, previstos nos municipios de
Antas de Ulla, Pantón, Becerreá, Guntín, Lugo (Sagro Corazón) e Ribadeo.
Con este esforzo inversor o Goberno que preside Alfonso Rueda Valenzuela, quere
seguir facendo do Servizo Galego de Saúde un dos sistemas máis eficientes e de
mellor calidade de España.
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Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan as seguintes preguntas:
1. Que previsións ten a Consellería de Sanidade en relación coa reforma e
ampliación do centro de saúde de Meira?
2. En que situación se atopan outros proxectos da provincia de Lugo incluídos no
Plan de Infraestruturas Sanitarias de Atención Primaria?

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
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Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
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Asinado dixitalmente por:
María Encarnación Amigo Díaz na data 11/07/2022 09:44:44
Ramón Carballo Páez na data 11/07/2022 09:45:06
Cristina Sanz Arias na data 11/07/2022 09:45:24
María Elena Candia López na data 11/07/2022 09:45:44
José Manuel Balseiro Orol na data 11/07/2022 09:46:06
Sandra Vázquez Domínguez na data 11/07/2022 09:46:22
Raquel Arias Rodríguez na data 11/07/2022 09:46:39
Daniel Vega Pérez na data 11/07/2022 09:47:07
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 11/07/2022 09:47:28
María Corina Porro Martínez na data 11/07/2022 09:47:42
José Alberto Pazos Couñago na data 11/07/2022 09:47:58
Noelia Pérez López na data 11/07/2022 09:48:14
López Sánchez, Rosalía na data 11/07/2022 09:48:32
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María Elena Suárez Sarmiento na data 11/07/2022 09:48:44
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Á Mesa do Parlamento
Encarna Amigo Díaz, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Corina Porro Martínez,
Alberto Pazos Couñago, Noelia Pérez López, Rosalía López Sánchez e Elena
Suárez Sarmiento, deputadas e deputado do Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
A atención aos pacientes diagnosticados cunha enfermidade rara precisa dunha
abordaxe específica pola alta complexidade destas patoloxías, xa que as enfermidades
raras poden afectar a múltiples órganos e sistemas, cunha ampla diversidade de
síntomas e desordes incluso dentro da mesma patoloxía.
A Xunta de Galicia aprobou o 7 de maio de 2021 a Estratexia Galega de Enfermidades
Raras.
O seu obxectivo é o de establecer un novo modelo asistencial para este tipo de
doenzas que garanta un prazo de diagnóstico máis reducido, unha menor variabilidade
no manexo e unha xestión máis áxil, coordinada e eficaz.
Ademais, en novembro do 2020, aprobábase neste Parlamento unha iniciativa na que
se instaba a Xunta de Galicia a crear unidades multidisciplinares para a abordaxe
destes pacientes, o texto literal do acordo é o seguinte: «O Parlamento de Galicia insta
á Xunta de Galicia a crear unidades funcionais multidisciplinares que proporcionen
atención especializada aos pacientes con enfermidades raras e garantan uns tempos
máximos para as súas consultas e probas. Do mesmo xeito, tamén se consolidará a
rede de investigación sanitaria pública dotándoa de recursos para ter un maior
coñecemento destas patoloxías que permitan un diagnóstico máis temperán,
redundando así nun maior beneficio para as doentes.»
O pasado mes de febreiro iniciaron o seu funcionamento tres unidades nas áreas
sanitarias de A Coruña, Santiago e Vigo.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan as seguintes preguntas:

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-zTtZTQoEG-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1. Que balance fai a Xunta de Galicia sobre o desenvolvemento da Estratexia
Galega de Enfermidades Raras?
2. Que valoración fan da posta en funcionamento das unidades multidisciplinares
para o tratamento destes pacientes?
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Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-zTtZTQoEG-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

María Encarnación Amigo Díaz na data 11/07/2022 09:53:10
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 11/07/2022 09:53:26
María Corina Porro Martínez na data 11/07/2022 09:53:40
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José Alberto Pazos Couñago na data 11/07/2022 09:53:55
Noelia Pérez López na data 11/07/2022 09:54:11
López Sánchez, Rosalía na data 11/07/2022 09:54:28

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-zTtZTQoEG-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

María Elena Suárez Sarmiento na data 11/07/2022 09:54:39
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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
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 a xestión da Xunta de Galiza en relación coa
prevención e loita contra os incendios forestais.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Na xornada do xoves 14 de xullo producíase en Galiza unha tormenta explosiva
especialmente virulenta que descargaba máis de 5.000 raios deixando tras de si un
regueiro de conatos e focos de incendio por todo o país e principalmente nas zonas do
interior.
Nos días sucesivos vimos como moitos deses focos se convertían en lumes que
foron crecendo en magnitude e agresividade e, tras dunha primeira sensación de control
que a Consellaría anunciou cara o mediodía da xornada do sábado 16 de xullo, vimos
como nesa mesma tarde e nas xornadas sucesivas varios lumes se descontrolaban e se
convertían en grandes incendios que asolaban ao seu paso zonas de especial importancia
ambiental así como núcleos habitados de distintos lugares do interior do país.

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-yQWkbNFXk-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cando arrancaron os lumes, o 14 de xullo, o presidente da Xunta de Galiza,
Alfonso Rueda, fixo unhas declaracións públicas en rolda de prensa asegurando que “o
operativo está plenamente operativo” e no que deu as seguintes cifras: “7.000 efectivos,
380 motobombas, tractores e palas mecánicas e 30 medios aéreos”. 4 días despois, o 18
de xullo, en declaración aos medios sobre o terreo e acompañado do conselleiro do
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Medio Rural e do director xeral de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais
deu a seguinte información: “máis de 400 efectivos traballando, 40 motobombas e as 3
cisternas das que dispón a Consellaría traballando”.
Mentres tanto, uns lumes que foron aumentando a súa extensión até afectar neste
momento a máis de 19.000 hectáreas cando os grandes lumes de Pradoalbar (Vilariño de
Conso), Riodolas (Carballeda de Valdeorras), Folgoso-Pobra de Brollón e Oímbra non
están nin sequera estabilizados, o que pode supor un aumento significativo de superficie
queimada antes da súa completa extinción. Un apunte de extrema gravidade é a
cantidade de núcleos habitados que teñen atinxido estes lumes, provocando a desolación
en lugares como Candeda e o Robledo de Domiz (Carballeda), Alixo (O Barco de
Valdeorras) e a Veiga de Cascallá e o Castelo (Rubiá), Vilar (Folgoso do Courel) ou
Río de Bois (na Pobra de Brollón).
Polo tanto, diante da situación provocada polos incendios forestais que están a
asolar Valdeorras, o Courel, o Invernadoiro, Oímbra e outras zonas do país así como das
respostas públicas institucionais que o Goberno da Xunta de Galiza está a facer no
referido á xestión dos lumes así como á xestión do propio persoal e recursos do SPDIF
xorden varias cuestións relevantes.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-yQWkbNFXk-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

7ª:
- Que valoración fai a Xunta das labores de extinción e coordinación realizadas
nos lumes iniciados coa crise do 14 de xullo e nomeadamente nos de Oímbra,
Pradoalbar (Vilariño de Conso), Riodolas (Carballeda de Valdeorras) e Folgoso do
Courel-Pobra de Brollón?
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- Por que se envían brigadas de extinción para un primeiro ataque con dous
bombeiros en lugar dos 5 ou incluso 7 que deberían conter? Que garantías ofrece? Por
que esas carencias?
- Por que non se cobren as baixas do persoal do SPDIF?
- Que porcentaxe do persoal dos Concellos está incorporado ás súas funcións a
19 de xullo de 2022?
- A que se debe que o persoal dos Concellos non estivese incorporado a 19 de
xullo sendo un elemento que a Consellaría do Medio Rural ten definido como “chave”
na loita contra o lume?
- A que se debe que os medios de extinción tivesen que facer desprazamentos de
varias ducias de quilómetros para poder encher os seus depósitos de combustíbel en
lugar de abastecer nas estacións de servizo máis próximas aos lumes nunha situación de
extrema gravidade?
- Estiveron correctamente atendidos os núcleos de poboación durante os lumes
de Riodolas (Carballeda de Valdeorras) e Folgoso-A Pobra de Brollón?
- Como se priorizou a atención a eses núcleos? Como é posíbel que nalgúns
deles non aparecese ningún efectivo do SPDIF?
- Como se aplicou o PLADIGA 2022 a data de hoxe no referido a información,
CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-yQWkbNFXk-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

divulgación, asesoramento a asociacións, centros de ensino, propietarixs de montes,
sociedades de caza? Cantas reunións e actos se desenvolveron?
- Cantos Concellos dispoñen do preceptivo Plano de Defensa Contra Incendios
Forestais? Quen os supervisa para o seu cumprimento?

3
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- Que medidas adoptou a Xunta de Galiza cos Concellos para mellorar as
condicións de seguridade das marxes das vías de comunicación e dos núcleos rurais? E
nas estradas e autoestradas da Xunta e do Estado?
- Tendo coñecemento da situación de seca, altas temperaturas, vento e baixa
humidade, mais a proximidade de ventos fortes, cales foron as medidas previsoras
implementadas para unha intervención rápida e eficaz?
- Que repercusión ten a situación de escaseza de auga dos encoros principiada en
2021 co baleirado irregular de varios deles por parte das empresas eléctricas e mantida
no tempo pola seca do outono/inverno 21/22 para a carga dos equipos aéreos?
- Que tipo de inspección se realiza sobre o estado dos montes dende o punto de
vista dos riscos de propagación de incendios? Que información e indicacións reciben
os/as titulares das terras?
- Por que non se debate coas organización sociais unha avaliación dos resultados
da tempada de lumes no inverno xunto o PLADIGA do ano seguinte, e aínda así se
publica en Xuño-Xullo, en plena tempada de verán?

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-yQWkbNFXk-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022

Asdo.: María González Albert
Carmen Aira Díaz
Xosé Luis Rivas Cruz
Deputadas e deputado do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

María González Albert na data 20/07/2022 10:30:02

María del Carmen Aira Díaz na data 20/07/2022 10:30:05

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-yQWkbNFXk-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Xosé Luis Rivas Cruz na data 20/07/2022 10:30:14
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Á Mesa do Parlamento
José Manuel Balseiro Orol, Carmen María Pomar Tojo, Ramón Carballo Páez,
María Sol Díaz Mouteira, María Begoña Freire Vázquez, Rubén Lorenzo Gómez e
María Belén Salido Maroño, deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia,
ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 2ª de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e
Servizos
O Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana está a deseñar o novo mapa
de concesións de transporte colectivo por estrada de competencia estatal no que se
antepón o beneficio económico en detrimento do servizo público e que reducirá aínda
máis a capacidade de mobilidade dos galegos, xa condicionada polas características
diferenciais da nosa Comunidade Autónoma, cunha situación xeográfica periférica,
unha forte dispersión e o avellentamento da poboación. Así, de entrada, deixará a 23
concellos e a preto de 140.000 galegos sen parada de autobús estatal.
O pasado 6 de xullo, no marco da reunión extraordinaria da Conferencia Nacional de
Transportes, o Goberno galego trasladou ao Goberno central a súa queixa pola
redución de servizos e os prexuízos que para os galegos, especialmente os que viven
no medio rural, suporá este novo mapa concesional, do que pediu a súa rectificación ou
retirada.
Preocupados polo que poderán supoñer os recortes que pretende o Goberno de
España no eido do transporte público por estrada de titularidade estatal, os deputados
asinantes formulan a seguinte pregunta:
 Que valoración fai o Goberno galego dos plans do Goberno central á hora de
planificar a renovación das liñas de autobuses da súa competencia?
Santiago de Compostela, 19 de xullo de 2022
Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-8WJBj4ipI-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

José Manuel Balseiro Orol na data 20/07/2022 10:34:03
Carmen María Pomar Tojo na data 20/07/2022 10:34:21
Ramón Carballo Páez na data 20/07/2022 10:34:39
María Sol Díaz Mouteira na data 20/07/2022 10:34:54
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Freire Vázquez, María Begoña na data 20/07/2022 10:35:08
Rubén Lorenzo Gómez na data 20/07/2022 10:35:42

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-8WJBj4ipI-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

María Belén Salido Maroño na data 20/07/2022 10:36:03
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Á Mesa do Parlamento
Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Noelia Pérez López, Marisol Díaz Mouteira,
Encarna Amigo Díaz, Corina Porro Martínez, 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 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e
Emprego.
Grazas ao investimento realizado pola Xunta de Galicia nos últimos anos, o Complexo
Hospitalario Universitario de Ourense ten mudado e mellorado as prestacións do
Hospital.
A execución da primeira fase do Plan Director, iniciada a finais do ano 2017, cun
investimento de mais de 43M€ permitiu ampliar notablemente a superficie do Hospital.
Un total de 55.000 m2 nos que a meirande parte corresponden á nova área de
hospitalización.
As obras permitiron reordenar os servizos do hospital e a centralización no novo edificio
os servizos de Medicina Interna, Oncoloxía, Hematoloxía, Neumoloxía, Endrocrinoloxía,
Reumatoloxía, Psiquiatría, Traumatoloxía, Cirurxía Xeral, Neuroloxía.
Neurocirurxía, a nova Unidade de Hospitalización Innovadora e a Cuberta Terapéutica.
Ademais coas obras creáronse novos espazos para a docencia, unha nova cociña
central , a nova sala de autopsias, etc...
O Conselleiro de Sanidade ten anunciado neste Parlamento que nos orzamentos do
2021 se incluíron 10M€ para a primeira fase da reprogramación funcional do Complexo,
no que está prevista a construción dun novo edificio e a reforma do hospital materno
infantil.
Por isto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Comisión:

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-2BgukCHjZ-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cales son os próximos pasos previstos respecto as actuacións anunciadas no
Complexo Hospitalario de Ourense?

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
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Asinado dixitalmente por:
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 08/07/2022 13:20:18
Noelia Pérez López na data 08/07/2022 13:20:33

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-2BgukCHjZ-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

María Sol Díaz Mouteira na data 08/07/2022 13:20:52
María Encarnación Amigo Díaz na data 08/07/2022 13:21:08
María Corina Porro Martínez na data 08/07/2022 13:21:23
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José Alberto Pazos Couñago na data 08/07/2022 13:21:39
López Sánchez, Rosalía na data 08/07/2022 13:21:53

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-2BgukCHjZ-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

María Elena Suárez Sarmiento na data 08/07/2022 13:22:04
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Á Mesa do Parlamento
Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Encarna Amigo Díaz, Corina Porro Martínez,
Alberto Pazos Couñago, Noelia Pérez López, Rosalía López Sánchez e Elena
Suárez Sarmiento, deputadas e deputado do Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
A experiencia e o coñecemento adquiridos nos últimos anos respecto da covi-19
permitiu mellorar o tratamento que se lles presta aos pacientes afectados por esta
enfermidade, tanto a aqueles que requiren hospitalización como aos que pasan o virus
nos seus fogares.
Con todo, moitos destes pacientes, tras superar a enfermidade, sofren importantes
secuelas e efectos secundarios relacionados coa covi-19.
Hai constancia de diversa sintomatoloxía: afectación pulmonar, afectacións
cardiovasculares, arritmias, miocardites, insuficiencias cardíacas e afectacións
neurolóxicas, entre as que as máis frecuentes son a dor de cabeza, a vertixe, a perda
do gusto e do olfacto, e en casos mais graves, ictus, inestabilidade na marcha, etc...
Para atender esta circunstancia e ofrecer o seguimento oportuno dun xeito
multidisciplinar a Consellería de Sanidade creou as Unidades Postcovid, hoxe
presentes nas sete áreas sanitarias.
Conformadas por un variado número de profesionais sanitarios especialistas, estas
unidades permiten unha atención máis especializada aos pacientes, así como realizar
todas as probas necesarias para comprobar a súa evolución, o que evita moitos
trámites e consultas intermedias e ofrece unha atención máis efectiva d de maior
calidade.
Por isto , os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Comisión:
Cales son os avances respecto do desenvolvemento das unidades postcovid na
sanidade pública?

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-DZJZjmIcE-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
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Asinado dixitalmente por:
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 08/07/2022 13:24:56
María Encarnación Amigo Díaz na data 08/07/2022 13:25:10
María Corina Porro Martínez na data 08/07/2022 13:25:27

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-DZJZjmIcE-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

José Alberto Pazos Couñago na data 08/07/2022 13:25:43
Noelia Pérez López na data 08/07/2022 13:25:57
López Sánchez, Rosalía na data 08/07/2022 13:26:15
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CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-DZJZjmIcE-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

María Elena Suárez Sarmiento na data 08/07/2022 13:26:27
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Á Mesa do Parlamento
José Manuel Balseiro Orol, Carmen María Pomar Tojo, Ramón Carballo Páez,
María Sol Díaz Mouteira, María Begoña Freire Vázquez, Rubén Lorenzo Gómez e
María Belén Salido Maroño, deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia,
ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 2ª de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e
Servizos
O Goberno galego, en consonancia coas directrices marcadas pola Unión Europea,
aposta por unha mobilidade o máis verde e sostible posible.
Para cumprir este obxectivo e para aproveitar os fondos do Mecanismo de
Recuperación e Resiliencia (MRR), a Administración autonómica está a traballar en tres
liñas de actuación en materia de infraestruturas para as que reservou máis de cinco
millóns de euros no orzamento do presente exercicio 2022.
Unha é a dotación de aparcadoiros en zonas próximas ás principais vías de entrada ás
cidades de Galicia para facilitar que se compartan os vehículos e conectados coa rede
de servizos de transporte público colectivo, outra o acondicionamento e mellora das
paradas de autobús en estradas de titularidade autonómica para conformar paradas
seguras e o outra, a construción de sendas na contorna das grandes cidades que
permita unha conexión segura con equipamentos de interese, como poden ser, por
exemplo, os hospitais.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta:
 Que actuacións ten previsto acometer o Goberno galego en materia de
mobilidade sostible con fondos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia da
Unión Europea?
Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-8zJTFobm5-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

José Manuel Balseiro Orol na data 20/07/2022 10:42:31
Carmen María Pomar Tojo na data 20/07/2022 10:42:49
Ramón Carballo Páez na data 20/07/2022 10:43:09
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María Sol Díaz Mouteira na data 20/07/2022 10:43:33
Freire Vázquez, María Begoña na data 20/07/2022 10:43:49
Rubén Lorenzo Gómez na data 20/07/2022 10:43:59

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
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María Belén Salido Maroño na data 20/07/2022 10:44:10
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Á Mesa do Parlamento
Rosalía López Sánchez, Encarna Amigo Díaz, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez,
Corina Porro Martínez, Alberto Pazos Couñago, Noelia Pérez López e Elena
Suárez Sarmiento, deputadas e deputado do Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
Tal e como avanzou o Conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, nunha recente
intervención parlamentaria, a Xunta traballa na extensión do protocolo para casos de
submisión química a todas as áreas sanitarias.
Esta ferramenta deseñouse por primeira vez a finais do ano 2021 no Complexo
Hospitalario Universitario de Ourense ante a chegada ao servizo de urxencias dese
centro de varios casos sospeitosos.
Eran fundamentalmente mulleres novas, con falla de recordos de varias horas, que
estaban de festa e, de repente, non sabían dicir que fixeran ou onde estiveran.
O protocolo establece os pasos precisos co obxecto de detectar e acreditar o uso de
determinadas substancias, como burundanga, ketamina ou escopolamina, para
dobregar a vontade dunha persoa, fundamentalmente coa finalidade de agredila
sexualmente.
Esta ferramenta deseñouse grazas á colaboración entre o CHUO, a Unidade de
Atención á Familia e Muller da Policía Nacional, a Audiencia Provincial e o Imelga.
Os sanitarios son o primeiro chanzo para detectar os casos, pero tamén é preciso que
interveñan os policías, os xuíces de garda e os forenses (no caso de que a sospeita
sexa que a vítima, despois de ser drogada, sufrise un atentado contra a súa liberdade e
indemnidade sexual).
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A toma de mostras e a súa custodia é fundamental de cara a un futuro proceso xudicial,
de darse o caso.
E é precisamente neste punto onde o protocolo foi actualizado nestes tres meses
dende a súa posta en marcha, en particular, no referido á custodia de mostras,
incluíndo tamén un tubo máis de analíticas.
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Aínda que o peche do ocio nocturno, polas restricións impostas para tratar de frear o
avance do coronavirus, puido influír na diminución do número de casos, a súa
reapertura poderá supoñer un agravamento da situación.
Neste contexto o protocolo poderá servir, ademais, como unha medida disuasoria de
cara a posibles agresores.
En Urxencias se hai sospeitas e a vítima quere denunciar (no caso dos menores de
idade, a decisión recaerá nos proxenitores) avisarase á Policía Nacional e activarase o
protocolo de recollida de mostras, nun proceso que se fai en presenza dos axentes;
ademais, darase traslado ao xulgado de garda. Comeza así a investigación.
Si se tivera producido unha agresión sexual o protocolo activado incluirá tamén a
intervención dos médicos do Servizo de Xinecoloxía, que farán unha exploración física
concreta para este tipo de situacións, e do forense.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta
Comisión:

en

Que xestións ten feito a Xunta de Galicia para estender o protocolo para a atención
integral da vítimas por submisión química elaborado no Complexo Hospitalario
Universitario de Ourense (CHOU) ao resto das áreas sanitarias galegas?
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Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
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Asinado dixitalmente por:
López Sánchez, Rosalía na data 11/07/2022 09:59:27
María Encarnación Amigo Díaz na data 11/07/2022 09:59:40
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 11/07/2022 09:59:58
María Corina Porro Martínez na data 11/07/2022 10:00:10
José Alberto Pazos Couñago na data 11/07/2022 10:00:26
Noelia Pérez López na data 11/07/2022 10:00:41
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María Elena Suárez Sarmiento na data 11/07/2022 10:00:57
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Á Mesa do Parlamento
José Manuel Balseiro Orol, Carmen María Pomar Tojo, Ramón Carballo Páez,
María Sol Díaz Mouteira, María Begoña Freire Vázquez, Rubén Lorenzo Gómez e
María Belén Salido Maroño, deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia,
ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 2ª, de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e
Servizos

A Xunta de Galicia elaborou un estudo, pioneiro en España, que tiña como obxectivo
dotar os cinco centros penitenciarios existentes en Galicia -o penal de Teixeiro, o de
Bonxe, o de Monterroso, o do Pereiro de Aguiar e o da Lama- de mellores servizos de
autobús, de tal xeito que se incrementaran as frecuencias e que os horarios se
axustaran ás quendas de visitas destes centros.
Para acadar os obxectivos propostos, a Dirección Xeral de Mobilidade contou coa
participación dos responsables dos diferentes centros penitenciarios que achegaron as
súas suxestións e foron incorporadas ao plan de mellora.
A iniciativa englóbase na mellora continua dos servizos de autobús que vén realizando
o Goberno galego e sitúa a comunidade como a primeira en dispor dun proxecto
específico para atender as necesidades de mobilidade dos usuarios que se desprazan
aos centros penais para visitar aos internos.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta:
 Que valoración fai o Goberno galego dos resultados obtidos tras reforzar os
servizos de autobús, en horarios e frecuencias, entre os centros penitenciarios e
as poboacións máis próximas?
Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
Asinado dixitalmente por:
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José Manuel Balseiro Orol na data 20/07/2022 10:48:37
Carmen María Pomar Tojo na data 20/07/2022 10:48:57
Ramón Carballo Páez na data 20/07/2022 10:49:06
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María Sol Díaz Mouteira na data 20/07/2022 10:49:19
Freire Vázquez, María Begoña na data 20/07/2022 10:49:30
Rubén Lorenzo Gómez na data 20/07/2022 10:49:41
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María Belén Salido Maroño na data 20/07/2022 10:49:52
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A Mesa do Parlamento
José Antonio Armada Pérez, Elena Candia López, Daniel Vega Pérez, Rubén
Lorenzo Gómez, Raquel Arias Rodríguez, Belén Cachafeiro Anta e Miguel Prado
Patiño, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandería e Montes.
Galicia é unha das comunidades autónomas españolas con maior superficie forestal, o
69% da superficie do territorio galego é forestal.
Trátase dun territorio caracterizado por cambios de uso frecuentes e pola importancia
económica da masa forestal.
As masas dedicadas á produción de madeira, concentrada nos montes de particulares,
cun alto grao de parcelación, e nos montes veciñais, en grandes unidades de
explotación, supoñen o 4% da superficie arborizada dedicada á produción de madeira
de España e nela prodúcese mais do 50% da madeira cortada no Estado.
Lembramos que unha das tarefas que adoptou o Goberno galego ao abeiro das
recomendacións do Ditame da Comisión especial non permanente de estudo e análise
das reformas da política forestal, é a elaboración dun Inventario Forestal de Galicia.
Un Inventario Forestal Continuo que achegue información do estado dos recursos dos
montes galegos para abordar as políticas forestais, responder a problemas específicos
e valorar o impacto destas políticas no apoio e o desenvolvemento dun sector
estratéxico para o rural galego, como é o forestal.
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Esta recomendación facíase eco dunha demanda histórica das principais organizacións
que forman o sector forestal na nosa Comunidade.

Para a súa elaboración, asinouse un convenio de colaboración entre a Consellería do
Medio Rural, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo,
conformando unha comisión mixta de profesionais, con representantes de todas as
entidades asinantes, para o desenvolvemento do Inventario Forestal Continuo de
Galicia.
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O obxectivo final é levar a cabo un seguimento exhaustivo da cantidade e do estado
das masas arboradas, así como a creación dun sistema de monitorización forestal
continuado.
Este inventario é un instrumento básico para coñecer e recoñecer a realidade da
superficie forestal de Galicia e avanzar así nunha mellora da súa xestión.
E por isto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en Comisión:
En que consisten os primeiros resultados derivados do proceso de elaboración do
Inventario Forestal Continuo de Galicia a día de hoxe?

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
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Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
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Asinado dixitalmente por:
José Antonio Armada Pérez na data 12/07/2022 18:29:22
María Elena Candia López na data 12/07/2022 18:29:39
Daniel Vega Pérez na data 12/07/2022 18:30:00
Rubén Lorenzo Gómez na data 12/07/2022 18:30:18
Raquel Arias Rodríguez na data 12/07/2022 18:30:35
Cachafeiro Anta, Belén na data 12/07/2022 18:30:53

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
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Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Prado Patiño, Jesús Miguel na data 12/07/2022 18:31:05
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Paloma Castro e Pablo Arangüena
Fernández, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 1ª.
Lei 9/2019, do 11 de decembro, de medidas de garantía do abastecemento en
episodios de seca e en situacións de risco sanitario, ten entre os seus obxectivos
garantir a prestación adecuada dos servizos de abastecemento de auga cando
exista un episodio de seca, tendo en conta os recursos hídricos dispoñibles, e
establecer as normas e as medidas para o aproveitamento dos recursos hídricos
nos períodos en que exista un episodio de seca, co fin de reducir a
vulnerabilidade fronte a este evento, buscando unha garantía no abastecemento á
poboación en equilibrio co medio natural e tendo en conta os posibles efectos do
cambio climático.
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A dita lei establece na disposición adicional segunda que, no prazo máximo de
dous anos, contado desde a entrada en vigor desta lei, todas as administracións
públicas responsables dos sistemas de abastecemento á poboación deberán levar
a cabo unha auditoría co obxecto de cuantificar as perdas de auga nas súas
instalacións de abastecemento en alta e de subministración en baixa,
establecendo as auditorías municipais de abastecemento e os plans de actuacións
para a minimización das perdas de auga como un instrumento indispensable para
diagnosticar e atallar as perdas do recurso hídrico nas redes e axudar a que os
responsables dos sistemas de abastecemento estean mellor preparados ante
eventos climáticos extremos como os provocados por unha ausencia prolongada
de precipitacións.
Con estes argumentos, a entidade Augas de Galicia publicou no Diario Oficial de
Galicia do 8 de xullo a Resolución do 23 de xuño de 2022 pola que se aproban as
bases reguladoras para a concesión de subvencións aos concellos, en réxime de
concorrencia non competitiva, destinadas á realización de auditorías municipais
de abastecemento encamiñadas á elaboración de plans de actuacións para
minimizar as perdas de auga, como unha medida de cooperación necesaria
destinada aos concellos responsables de sistemas de abastecemento á poboación
cunha poboación total igual ou inferior a 50.000 habitantes e cun crédito de
300.000 euros e no seu artigo 11 se establece a documentación complementaria
que debe achegar cada concello solicitante electronicamente, xunto coa
solicitude:

138941

a) Resolución do órgano competente do concello solicitante pola que se
acorde a solicitude da subvención ao abeiro desta resolución, con data
anterior á finalización do prazo de presentación de solicitudes, en que
conste expresamente que se aceptan as condicións de financiamento e
demais requisitos establecidos na resolución.
b) Orzamento detallado, que describirá con claridade os conceptos,
cantidades e o seu prezo unitario para a realización da auditorías
municipais de abastecemento para minimizar as perdas de auga.

c) Unha declaración asinada pola persoa titular da alcaldía-presidencia en
que se indique que realizaron as tarefas de revisión, actualización e
confirmación da información do abastecemento do concello solicitante na
ferramenta Sisbagal (Sistema de información de servizos básico de augas
en Galicia) https://sisbagal.xunta.gal con posterioridade ao 1 de xaneiro de
2022.
Para o suposto de non se presentar esta declaración, deberá achegarse xunto coa
solicitude a seguinte documentación:
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– Unha memoria xustificativa do obxecto da auditoría municipal de
abastecemento para minimizar as perdas de auga, en que se indique
expresamente, polo menos, o seguinte: unha listaxe dos puntos de captación e/ou
importación/exportación de auga a outros concellos ou sistemas de
abastecemento, estacións de tratamento de auga potable (ETAP), estacións de
bombeo de auga potable, depósitos de auga de cabeceira e de distribución do
concello, incluíndo a súa localización en coordenadas UTM fuso 29 ETRS89, a
listaxe dos núcleos de poboación conectados a cada depósito ou punto de
subministración e a poboación aproximada dos núcleos conectados.
– Planos a escala de suficiente detalle (1:10.000 ou menor) onde se representen,
como mínimo, os puntos de captación e/ou importación/exportación de auga a
outros concellos ou sistemas de abastecemento, estacións de tratamento de auga
potable (ETAP), estacións de bombeo de auga potable, depósitos de auga de
cabeceira e de distribución do concello e os núcleos de poboación conectados a
cada depósito ou punto de subministración.
Os planos deberán conter unha lenda suficiente que permita a súa interpretación e
estar o máis actualizados posible, non sendo admisibles aqueles nos cales non
conste a data da súa realización nin os realizados con anterioridade ao 1 de
xaneiro de 2021.

138942

Por iso, as deputadas e o deputado que asinan, formulan as seguintes preguntas:
1ª) Cales son as razóns polas que, unha vez máis, a Xunta de Galicia convoca
subvencións dirixidas a concellos en réxime de concorrencia non competitiva?
2ª) Que día e a que hora tivo entrada a primeira solicitude de subvención?
3ª) Cantos concellos solicitaron esta subvención?
4ª) A que hora tivo entrada cada unha das solicitudes presentadas?
5ª) Cando se esgotou o crédito destinado ao financiamento destas axudas?
6ª) Que valoración fai o Goberno galego sobre esta subvención aos concellos
beneficiados?
7ª) Considera o Goberno galego que a convocatoria de subvencións en
concorrencia non competitiva é o modo máis transparente e que garante a
igualdade de oportunidades para todos os concellos?
Pazo do Parlamento, 20 de xullo de 2022

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 20/07/2022 10:03:50
Paloma Castro Rey na data 20/07/2022 10:04:06
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Pablo Arangüena Fernández na data 20/07/2022 10:04:35
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A Mesa do Parlamento
Elena Candia López, José Antonio Armada Pérez, Daniel Vega Pérez, Rubén
Lorenzo Gómez, Raquel Arias Rodríguez, Belén Cachafeiro Anta e Miguel Prado
Patiño, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandería e Montes.
En Galicia apostamos polos instrumentos que contribúen a un uso máis eficiente e
sostible da terra agraria a través da ordenación dos usos do solo rural e da minoración
dos predios abandonados, co beneficio que isto supón para a loita contra incendios e o
medio ambiente, e contribuíndo así á orientación das explotacións cara unha produción
competitiva e sostible que eleve, consecuentemente, o nivel de vida dos profesionais
do sector primario de Galicia.
Estes instrumentos teñen o obxecto de mellorar a base territorial das explotacións
agrícolas, gandeiras e forestais de Galicia no marco da Lei 4/2015, do 17 de xuño, de
mellora da estrutura territorial agraria de Galicia (METAGA) e da Lei 11/2021, do 14 de
maio, de recuperación da terra agraria de Galicia (Lei de recuperación).
Os instrumentos regulados en ámbalas dúas leis favorecen a mobilidade da terra
agraria mediante a reorganización técnica e xurídica da propiedade, reducindo o índice
de parcelación, clarificando a propiedade, acondicionando os terreos e mellorando a
accesibilidade ás distintas fincas mediante a execución de nova rede viaria ou a
mellora da existente, favorecendo deste xeito a reordenación dos usos agroforestais,
as permutas ou a explotación comunitaria, entre outras.
Estas operación deben levarse a cabo de tal maneira que se asegure a protección dos
valores naturais, patrimoniais e paisaxísticos do territorio.
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Os procesos de reestruturación parcelaria pretender paliar o minifundismo existente na
nosa comunidade autónoma dende o punto de vista da estrutura da propiedade, polo
que podemos consideralos como unha ferramenta fundamental na reorganización do
territorio.
Tal e como se anunciou nos orzamentos da Xunta de Galicia, para o 2022 a
Consellería do Medio Rural conta con 12 millóns de euros para poder finalizar ditos
procesos e seguir declarando novas parcelarias.
Dende o Grupo Parlamentario Popular apostamos polo impulso deste tipo de procesos
e consideramos que estas novas concentracións parcelarias correspóndense cunha
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concepción moderna da mellora das estruturas,
desenvolvemento económico das explotacións.

orientadas

a

favorecer

o

Así mesmo, o pasado 22 de maio de 2021 entraba en vigor a Lei de recuperación da
terra agraria de Galicia, que recolle o marco xeral para a xestión da terra agroforestal, a
súa ordenación de usos, a loita contra o seu abandono e o fomento da súa
recuperación, có fin de poñer a producir as terras arestora abandonadas e
infrautilizadas e de facilitar a terra a quen a desexe traballar.
Tal e como recolle esta lei, ademais deste instrumento fomentaranse os polígonos
agroforestais, as agrupacións de xestión conxunta da terra, a iniciativa das aldeas
modelo ou as permutas de especial interese agrario, entre outros.
Por todo o exposto, os deputados asinantes, formulan as seguintes preguntas:
1. Que valoración fai o Goberno galego e que previsión ten sobre os procesos de
reestruturación parcelaria rematadas e abertas?
2. Que previsión dispón para decretar novos instrumentos ao abeiro da Lei de
recuperación da terra agraria de Galicia e en que fase se atopan os xa
iniciados?
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Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
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Asinado dixitalmente por:
María Elena Candia López na data 12/07/2022 18:23:58
José Antonio Armada Pérez na data 12/07/2022 18:24:36
Daniel Vega Pérez na data 12/07/2022 18:24:51
Rubén Lorenzo Gómez na data 12/07/2022 18:25:07
Raquel Arias Rodríguez na data 12/07/2022 18:25:19
Cachafeiro Anta, Belén na data 12/07/2022 18:25:38
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Prado Patiño, Jesús Miguel na data 12/07/2022 18:25:50
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Á Mesa do Parlamento
Teresa Egerique Mosquera, José Manuel Balseiro Orol, Ana Belén García Vidal,
Begoña Freire Vázquez, Manuel Santos Costa, Elena Suárez Sarmiento e Daniel
Vega Pérez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo.
O Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación Cetmar, dependente da Consellería do Mar,
conmemorou en 2021 o seu vinte aniversario como referente internacional na
investigación, o desenvolvemento e a innovación no sector marítimo-pesqueiro.
A traxectoria desta institución fixo posible a execución de proxectos e servizos en
diferentes liñas de traballo, entre elas, están a loita contra a contaminación mariña, a
xestión sostible dos recursos mariños, a valorización de subprodutos e a seguridade
alimentaria. Outras áreas das iniciativas desenvolvidas polo Cetmar son a
monitorización mariña e costeira, o desenvolvemento de novas tecnoloxías para o
estudo do medio mariño, a formación marítima e a divulgación da cultura oceánica e do
coñecemento no ámbito da socioeconomía da pesca en diferentes aspectos
relacionados coa gobernanza, a xestión pesqueira ou os mercados.
Durante estes 20 anos de traxectoria, a institución galega traballou da man de máis de
1.800 socios de preto de 60 países e colaboradores dos ámbitos da investigación, da
universidade, da Administración, así como das empresas e asociacións e entidades
vinculadas ao sector marítimo-pesqueiro.
Este labor estendeuse ao eido da cooperación internacional nunha vintena de países
de África e América Latina, onde o Cetmar colaborou no reforzo dos sectores
produtivos da pesca e da acuicultura rural, ou no desenvolvemento de plans
estratéxicos e de formación. Deste xeito o centro participou en numerosos consorcios
cun equipo multidisciplinar de preto de 300 traballadores con experiencia nos ámbitos
marítimo-pesqueiro e acuícola.

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-8C8mhbhYe-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Comisión:
Cantas foron as accións na investigación, o desenvolvemento e a innovación no sector
marítimo-pesqueiro que desenvolveu o CETMAR nestes 20 anos dende a súa
creación?

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-8C8mhbhYe-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Teresa Egerique Mosquera na data 15/07/2022 10:25:13
José Manuel Balseiro Orol na data 15/07/2022 10:25:33
Ana Belén García Vidal na data 15/07/2022 10:25:51

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

@gppgalicia

@GrupoPopularGal

138948

Freire Vázquez, María Begoña na data 15/07/2022 10:26:16
Manuel Santos Costa na data 15/07/2022 10:26:28
María Elena Suárez Sarmiento na data 15/07/2022 10:26:40

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-8C8mhbhYe-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Daniel Vega Pérez na data 15/07/2022 10:26:52
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Á Mesa do Parlamento
Teresa Egerique Mosquera, José Manuel Balseiro Orol, Ana Belén García Vidal,
Begoña Freire Vázquez, Manuel Santos Costa, Elena Suárez Sarmiento e Daniel
Vega Pérez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo.
O sector da pesca constitúe un sector estratéxico para o desenvolvemento da nosa
Comunidade.
Este sector da pesca, tan importante para Galicia, vese especialmente afectado polas
perturbacións do mercado xeradas por un descenso significativo da demanda como
consecuencia do brote da COVID-19.
O descenso da demanda e dos prezos, unido á vulnerabilidade e á complexidade da
cadea de subministración, converteu en deficitarias as operacións das frotas
pesqueiras e da produción de peixe e marisco.
Como consecuencia da situación de emerxencia de saúde pública ocasionada pola
COVID-19 e para protexer a saúde e seguridade dos cidadáns, conter a progresión da
enfermidade e reforzar o sistema de saúde pública, o 14 de marzo de 2020 o Goberno
de España declarou o estado de alarma a través da publicación do Real decreto
463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da
situación de crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-hfJVygbtz-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

No artigo 15 desta norma recóllese que se debe garantir o abastecemento alimentario,
de forma que se asegure o funcionamento dos centros de produción de alimentos,
entre os que están as empresas de transformación dos produtos da pesca e da
acuicultura que, como consecuencia da pandemia, sufriron importantes perdas
económicas.

Así, DOG do 28 de xuño de 2021 publicaba a orde pola que se aproban as bases
reguladoras para a concesión de subvencións para compensar as empresas de
transformación dos produtos pesqueiros e da acuicultura que tivesen perdas de
produción entre o 1 de febreiro e o 31 de decembro de 2020 como consecuencia do
brote da COVID-19, independentemente do seu tamaño, cofinanciadas co Fondo
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Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e no DOG do 7 de decembro publicábase unha
ampliación de crédito desta orde.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Comisión:
Cal foi o orzamento de produtos pesqueiros e da acuicultura total, destinado en 2021
polo Goberno galego ás empresas de transformación polas perdas de ingresos
provocadas pola covid-19?

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-hfJVygbtz-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
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Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 15/07/2022 10:34:15
José Manuel Balseiro Orol na data 15/07/2022 10:34:29
Ana Belén García Vidal na data 15/07/2022 10:34:46
Freire Vázquez, María Begoña na data 15/07/2022 10:34:57
Manuel Santos Costa na data 15/07/2022 10:35:13
María Elena Suárez Sarmiento na data 15/07/2022 10:35:27

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-hfJVygbtz-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Daniel Vega Pérez na data 15/07/2022 10:35:47
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Á Mesa do Parlamento
Teresa Egerique Mosquera, José Manuel Balseiro Orol, Ana Belén García Vidal,
Begoña Freire Vázquez, Manuel Santos Costa, Elena Suárez Sarmiento e Daniel
Vega Pérez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo.
Os grupos de acción local do sector pesqueiro dan continuidade aos antigos grupos de
acción costeira (GAC) e son asociacións sen ánimo de lucro colaboradoras da
Consellería do Mar como axentes de desenvolvemento na aplicación da Estratexia de
desenvolvemento local participativo da zona pesqueira e na xestión e control das
axudas que se tramitan para o desenvolvemento desa estratexia.
A actividade dos oito grupos que hai en Galicia dentro do programa operativo do Fondo
Europeo Marítimo e de Pesca contribúe a mellorar a transformación, comercialización e
posta en valor das producións pesqueiras, ao desenvolvemento dun sector turístico
sustentable, á creación de empresas e á xeración de emprego e á diversificación do
sector a través de iniciativas complementarias da actividade pesqueira como o turismo
mariñeiro.
Tamén contribúe á conservación e á valorización do patrimonio natural e cultural
marítimo-pesqueiro.
A Consellería do Mar aprobou no ano 2021, 144 novos proxectos dos grupos de acción
local do sector pesqueiro (GALP), e prevén a creación de arredor de 65 empregos a
tempo completo.
Máis da metade das iniciativas aprobadas, un total de 80, son produtivas, é dicir, de
orientación empresarial ou profesional.

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-eGa8xhoR8-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Os 64 proxectos restantes son non produtivos, é dicir, aqueles que non supoñen o
inicio ou desenvolvemento dunha actividade económica.

Entre as iniciativas subvencionadas atópanse as que teñen como obxectivo o apoio á
diversificación dentro e fóra da pesca comercial, á aprendizaxe permanente e á
creación de emprego nas zonas pesqueiras.
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Tamén hai accións para aumentar o valor dos produtos pesqueiros, atraer mocidade ao
sector e a promoción e innovación en todas as fases da cadea de subministración dos
produtos da pesca e da acuicultura.
No caso dos proxectos non produtivos, entre os obxectivos fundamentais está o
fomento do benestar social e do patrimonio cultural e ambiental das zonas pesqueiras e
acuícolas.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Comisión:
Cal é o orzamento total destinado aos novos proxectos dos grupos de acción local do
sector pesqueiro (GALP)?

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-eGa8xhoR8-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
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Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 15/07/2022 10:38:51
José Manuel Balseiro Orol na data 15/07/2022 10:39:06
Ana Belén García Vidal na data 15/07/2022 10:39:20
Freire Vázquez, María Begoña na data 15/07/2022 10:39:31
Manuel Santos Costa na data 15/07/2022 10:39:43
María Elena Suárez Sarmiento na data 15/07/2022 10:39:54

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-eGa8xhoR8-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Daniel Vega Pérez na data 15/07/2022 10:40:08
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Á Mesa do Parlamento
Teresa Egerique Mosquera, José Manuel Balseiro Orol, Ana Belén García Vidal,
Begoña Freire Vázquez, Manuel Santos Costa, Elena Suárez Sarmiento e Daniel
Vega Pérez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo.
O proxecto Pasaporte REMA parte da experiencia acumulada nos últimos anos polos
GALP galegos na creación, dinamización e xestión da Rede REMA (Rede de Espazos
Museísticos Atlánticos).
Pretende dinamizar os seus espazos e difundir o seu contido museísitco, mostrándoo
dunha maneira atractiva, interactiva e divertida para achegar á xente máis nova ao seu
acervo “cultural mariñeiro”.
A Rede ten adheridos 27 espazos de contido museístico e preténdese que cando as
visitas acudan a algunha destas salas, continúen as visitas a outros museos da Rede,
coma se a Rede fose un espazo de peregrinación.
O promotor é o GALP Costa da Morte. Contou coa colaboración doutras entidades
participantes: GALP A Mariña-Ortegal, GALP Golfo Ártabro Norte, GALP Seo Fisterra,
Ría de Muros-Noia Costa Sostible, GALP Golfo Ártabro Sur, GALP Pontevedra, GALP
Ría de Pontevedra e o GALP Ría de Vigo - A Garda.
O proxecto abarcou todo o litoral galego, con influencia en 77 concellos.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Comisión:
Cales foron as actividades desenvoltas do proxecto Pasaporte REMA (Rede de
Espazos Museísticos Atlánticos)?

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-eys911DgK-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
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Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 15/07/2022 10:42:44
José Manuel Balseiro Orol na data 15/07/2022 10:42:58
Ana Belén García Vidal na data 15/07/2022 10:43:10
Freire Vázquez, María Begoña na data 15/07/2022 10:43:22
Manuel Santos Costa na data 15/07/2022 10:43:33

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-eys911DgK-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

María Elena Suárez Sarmiento na data 15/07/2022 10:43:43
Daniel Vega Pérez na data 15/07/2022 10:43:59
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Á Mesa do Parlamento
Teresa Egerique Mosquera, José Manuel Balseiro Orol, Ana Belén García Vidal,
Begoña Freire Vázquez, Manuel Santos Costa, Elena Suárez Sarmiento e Daniel
Vega Pérez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo.
A Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, ten en execución un plan de
renovación de elementos de seguridade en máis da metade das dársenas de
titularidade da Xunta de Galicia.
Esta actuación inclúe melloras en 69 dos 122 portos autonómicos e afecta ás tres
provincias costeiras.
Os traballos consisten na retirada e reposición de máis de 1.500 metros de varandas e
pasamáns situados en distintos puntos dos peiraos autonómicos como elementos de
seguridade e que presentaban danos debido á corrosión provocada pola salitre ou a
accidentes ou afectacións derivadas do seu uso.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Comisión:
Cal é orzamento que Portos de Galicia destinou a este plan de renovación de
elementos de seguridade das dársenas?, ¿en que portos se actuará?

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-rPTLzWReD-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
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Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 15/07/2022 10:47:43
José Manuel Balseiro Orol na data 15/07/2022 10:48:00
Ana Belén García Vidal na data 15/07/2022 10:48:15
Freire Vázquez, María Begoña na data 15/07/2022 10:48:27
Manuel Santos Costa na data 15/07/2022 10:48:37
María Elena Suárez Sarmiento na data 15/07/2022 10:48:49

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-rPTLzWReD-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Daniel Vega Pérez na data 15/07/2022 10:49:05
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Á Mesa do Parlamento
Teresa Egerique Mosquera, José Manuel Balseiro Orol, Ana Belén García Vidal,
Begoña Freire Vázquez, Manuel Santos Costa, Elena Suárez Sarmiento e Daniel
Vega Pérez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo.
O sector da pesca constitúe un sector estratéxico para o desenvolvemento da nosa
Comunidade que ten o reto de contribuír á consecución de determinados obxectivos
temáticos do Marco estratéxico común.
Ademais, este sector ten que aproveitar ao máximo os fondos deste marco para acadar
os novos retos que se formulan e, neste senso, tanto o sector extractivo como o sector
transformador terán que aproveitar todas as posibilidades que brindan estes
instrumentos para acadar o obxectivo de sector competitivo, sustentable e respectuoso
co ambiente.
Dada a importancia económica e social da pesca, en gran parte da franxa costeira da
Comunidade Autónoma de Galicia, xa se teñen ditado cinco ordes para as
convocatorias de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 polas que se establecían as
bases e se regulaba o procedemento para a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, de axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para
tripulantes de buques pesqueiros cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de
Pesca (FEMP) e se convocaban para os anos 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021,
respectivamente).
Así, o DOG do 23 de decembro de 2021 publica a orde pola que se establecen as
bases e se regula o procedemento para a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, de axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para
tripulantes de buques pesqueiros cofinanciadas có Fondo Europeo Marítimo e de
Pesca (FEMP) e se convocan para o ano 2022, tramitado como expediente anticipado
de gasto.

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-DCmFFNhap-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan as seguintes preguntas:
1. Cal é o orzamento das axudas para investimentos que fomenten a pesca
sustentable para tripulantes de buques pesqueiros para 2022?
2. Que balance fai o Goberno galego do desenvolvemento desta orde dende o ano
2016?
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Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
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Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Teresa Egerique Mosquera na data 15/07/2022 10:51:55
José Manuel Balseiro Orol na data 15/07/2022 10:52:14
Ana Belén García Vidal na data 15/07/2022 10:52:29
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Freire Vázquez, María Begoña na data 15/07/2022 10:52:47
Manuel Santos Costa na data 15/07/2022 10:52:58
María Elena Suárez Sarmiento na data 15/07/2022 10:53:20

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-DCmFFNhap-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Daniel Vega Pérez na data 15/07/2022 10:53:33
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Á Mesa do Parlamento
Teresa Egerique Mosquera, José Manuel Balseiro Orol, Ana Belén García Vidal,
Begoña Freire Vázquez, Manuel Santos Costa, Elena Suárez Sarmiento e Daniel
Vega Pérez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo.
A Consellería do Mar, asinaba o 5 de xullo de 2021, un convenio de colaboración coa
Universidade da Coruña (UDC), e a Fundación Universidade da Coruña (FUAC), para a
elaboración do Plan da cultura marítima de Galicia-Horizonte 2030.
Este acordo, que foi aprobado polo Consello da Xunta de Galicia o 2 de xuño de 2021,
permitirá deseñar un plan de accións para protexer o patrimonio e a cultura marítima de
Galicia e blindar o seu futuro.
O obxectivo deste convenio é redactar un documento base do plan no que se
recollerán as liñas estratéxicas, iniciativas e accións a desenvolver no período 20212023 así como os pasos a seguir nos seguintes anos coa finalidade de preservar a
cultura marítima da comunidade.
Así esta medida se enmarca na aposta da Xunta por poñer en valor e recuperar o
patrimonio marítimo de Galicia, polo que o traballo abarcará todo o litoral de Galicia co
obxectivo de definir as liñas das políticas culturais unindo as tradicións e o valor do
patrimonio marítimo.
O Plan da cultura marítima de Galicia se baseará na defensa dos valores culturais e
marítimos da comunidade e constituirá unha parte fundamental da identidade do pobo
galego, reforzando a súa protección e deixando un importante legado para as xeracións
vindeiras.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Comisión:

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-CDhwvQgd3-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cales foron as accións postas en marcha para iniciar o desenvolvemento do Plan da
cultura marítima de Galicia?

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
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Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 15/07/2022 10:56:13
José Manuel Balseiro Orol na data 15/07/2022 10:56:26
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Ana Belén García Vidal na data 15/07/2022 10:56:39
Freire Vázquez, María Begoña na data 15/07/2022 10:56:50
Manuel Santos Costa na data 15/07/2022 10:57:01
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María Elena Suárez Sarmiento na data 15/07/2022 10:57:13
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Daniel Vega Pérez na data 15/07/2022 10:57:27
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Á Mesa do Parlamento
José Manuel Balseiro Orol, Carmen María Pomar Tojo, Ramón Carballo Páez,
María Sol Díaz Mouteira, María Begoña Freire Vázquez, Rubén Lorenzo Gómez e
María Belén Salido Maroño, deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia,
ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 2ª de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e
Servizos
O Goberno galego está a promover nos últimos anos ordes de axudas para a
renovación da flota de taxis de Galicia. As achegas están dirixidas á adquisición de
vehículos adaptados a persoas con mobilidade reducida, os eurotaxis, e para taxis
eléctricos e híbridos ou de gas.
A iniciativa fundaméntase no convencemento de que uns taxis mellor preparados
permitirán tamén a prestación dun servizo de maior calidade aos seus clientes e,
ademais, contribuirán a reducir as emisións contaminantes.
O obxectivo último da medida é, en definitiva, facilitar a mobilidade de todas as persoas
coa menor contaminación posible, ao tempo que se presta axuda a un sector, o do taxi,
que sufriu, de modo especial, as consecuencias derivadas das restricións de
mobilidade por mor da pandemia da covid-19.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta:
 Que balance fai o Goberno galego das ordes de axudas que ten convocado ata
o momento para contribuír a renovar a flota de taxis de Galicia?
Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
Asinado dixitalmente por:
José Manuel Balseiro Orol na data 20/07/2022 11:05:00

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-Kgq2yvJsS-0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Carmen María Pomar Tojo na data 20/07/2022 11:05:20
Ramón Carballo Páez na data 20/07/2022 11:05:41
María Sol Díaz Mouteira na data 20/07/2022 11:05:59
Freire Vázquez, María Begoña na data 20/07/2022 11:06:08
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Rubén Lorenzo Gómez na data 20/07/2022 11:06:21
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María Belén Salido Maroño na data 20/07/2022 11:06:33
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Á Mesa do Parlamento
Teresa Egerique Mosquera, José Manuel Balseiro Orol, Ana Belén García Vidal,
Begoña Freire Vázquez, Manuel Santos Costa, Elena Suárez Sarmiento e Daniel
Vega Pérez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo.
A Consellería do Mar aprobou na convocatoria do ano 2021 axudas para 56 proxectos
colectivos que contribúen á protección e recuperación da biodiversidade mariña a
través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus
ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental.
Os seus principais beneficiarios son as confrarías de pescadores, ademais das
organizacións de produtores, cooperativas do mar e as asociacións de profesionais do
sector de Galicia que elaboren e desenvolvan proxectos colectivos con accións como a
elaboración e seguimento dos plans de coxestión de recursos mariños vivos e a
optimización e seguimento dunha correcta xestión dos recursos biolóxicos mariños,
atendendo á Directiva marco sobre a estratexia mariña.
Outras actuacións subvencionables son aquelas que contribúen á vixilancia
epidemiolóxica, como o envío de mostras ao Instituto Tecnolóxico para o Control do
Medio Mariño de Galicia (Intecmar) para coñecer o estado sanitario das augas e
especies marisqueiras, e operacións de salvagarda do medio mariño e das súas
especies.
Dentro das operacións de salvagarda, o persoal de vixilancia actúa baixo a supervisión
do Servizo de Gardacostas de Galicia e en colaboración con este.
A formación dos profesionais da pesca, orientada a adquirir novas competencias para
unha mellor xestión e conservación dos recursos mariños vivos e dos ecosistemas en
que viven, é outra acción obxecto de axuda.
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A maiores, tamén se subvencionan actuacións de aumento da sensibilización ambiental
coa participación directa do sector, podendo incluír campañas de divulgación.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Comisión:
Cal é o orzamento total destinado aos proxectos colectivos que contribúan á protección
e recuperación da biodiversidade mariña?
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Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022

Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 15/07/2022 11:00:08

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-prGqkISQf-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

José Manuel Balseiro Orol na data 15/07/2022 11:00:22
Ana Belén García Vidal na data 15/07/2022 11:00:41
Freire Vázquez, María Begoña na data 15/07/2022 11:00:52

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

@gppgalicia

@GrupoPopularGal

138969

Manuel Santos Costa na data 15/07/2022 11:01:02
María Elena Suárez Sarmiento na data 15/07/2022 11:01:12
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Daniel Vega Pérez na data 15/07/2022 11:01:28
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Á Mesa do Parlamento
Teresa Egerique Mosquera, José Manuel Balseiro Orol, Ana Belén García Vidal,
Begoña Freire Vázquez, Manuel Santos Costa, Elena Suárez Sarmiento e Daniel
Vega Pérez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo.
O Goberno galego leva máis de tres anos denunciando que os plans do Executivo
central coas interpretacións restritivas e exaxeradas da normativa, coa nova Lei de
Cambio Climático e coa modificación do regulamento xeral de Costas, poñen en risco
máis dun cento de empresas asentadas na liña de costa e outras 4.000 edificacións
entre as que se inclúen centros de saúde ou colexios.
Lembrar que a Xunta xa recorreu ante o Tribunal Constitucional a Lei de Cambio
Climático, unha vez que fracasou a Comisión Bilateral có Estado, unha norma que o
Goberno central se viu obrigado a modificar antes da súa aprobación definitiva como
consecuencia dun informe do Consello Consultivo de Galicia que concluía que algún
dos seus artigos era inconstitucional.
Este asunto é vital para a comunidade pois está en perigo o futuro de instalacións do
sector marítimo-pesqueiro fundamentais para a economía galega e tamén outras
edificacións sociais vitais para o conxunto da cidadanía.
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A Xunta mostrou a súa preocupación ante o último informe emitido polo Goberno
central sobre o plan especial de Cambados que cuestiona a presenza en terreos
portuarios de actividades tradicionalmente permitidas como a acuicultura ou a
depuración de produtos do mar así como doutras edificacións como prazas de abastos,
centros de saúde ou colexios.

Isto supón un novo ataque do Ministerio para a Transición Ecolóxica contra o complexo
mar-industria de Galicia dado que a resolución de Costas invade as competencias
exclusivas que a comunidade ten na xestión dos peiraos autonómicos ao pretender
aplicarlle a Lei de Costas, xa que a Galicia correspóndelle a utilización, explotación e
xestión do dominio público nos peiraos autonómicos, tal como establecen a
Constitución, o real decreto de transferencias do ano 1982 e a Lei de Portos de Galicia,
e este informe parece querer usurpar esas competencias.
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As decisións adoptadas polo Executivo do Estado xeran inseguridade xurídica no
sector dado que fan unha interpretación restritiva da normativa vixente sobre as zonas
portuarias malia que non houbo ningún cambio normativo nos últimos anos.
Por todo o anterior, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en
Comisión:
Que opinión ten o Goberno galego ante a decisión do Goberno de España de invadir
competencias autonómicas no referente ao dominio público portuario nos peiraos
autonómicos?
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Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
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Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 15/07/2022 11:04:31
José Manuel Balseiro Orol na data 15/07/2022 11:04:44
Ana Belén García Vidal na data 15/07/2022 11:05:00
Freire Vázquez, María Begoña na data 15/07/2022 11:05:12
Manuel Santos Costa na data 15/07/2022 11:05:23
María Elena Suárez Sarmiento na data 15/07/2022 11:05:35
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Daniel Vega Pérez na data 15/07/2022 11:05:48
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Á Mesa do Parlamento
José Manuel Balseiro Orol, Carmen María Pomar Tojo, Ramón Carballo Páez,
María Sol Díaz Mouteira, María Begoña Freire Vázquez, Rubén Lorenzo Gómez e
María Belén Salido Maroño, deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia,
ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 2ª de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e
Servizos
En cumprimento do mandato feito polo Parlamento durante o Debate Anual de Política
Xeral de 2017 e no marco do Plan de seguridade viaria de Galicia 2016-2020, que se
fixou como obxectivo estratéxico reducir nun 50% as vítimas mortais con respecto ás
rexistradas no 2011, o Goberno galego puxo un marcha un programa de actuación para
eliminar os treitos de concentración de accidentes identificados na rede de estradas de
Galicia.
Dado que se inicia un novo ciclo de planificación na materia tras a aprobación do Plan
de seguridade viaria de Galicia 2022-2025, parece axeitado facer balance do grado de
cumprimento da estratexia de eliminación dos treitos de concentración de accidentes e
valorar a súa incidencia na redución do número de accidentes con vítimas
contabilizados neses puntos negros das estradas galegas.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta:
 Que valoración fai o Goberno galego da estratexia de eliminación dos treitos de
concentración de accidentes nas estradas da súa competencia no período 20162020?
Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
Asinado dixitalmente por:
José Manuel Balseiro Orol na data 20/07/2022 11:09:28
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Carmen María Pomar Tojo na data 20/07/2022 11:09:44
Ramón Carballo Páez na data 20/07/2022 11:10:33
María Sol Díaz Mouteira na data 20/07/2022 11:10:50
Freire Vázquez, María Begoña na data 20/07/2022 11:11:01
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Rubén Lorenzo Gómez na data 20/07/2022 11:11:17

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-BbOBMBXOT-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

María Belén Salido Maroño na data 20/07/2022 11:11:40
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Á Mesa do Parlamento
José Manuel Balseiro Orol, Carmen María Pomar Tojo, Ramón Carballo Páez,
María Sol Díaz Mouteira, María Begoña Freire Vázquez, Rubén Lorenzo Gómez e
María Belén Salido Maroño, deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia,
ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 2ª de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e
Servizos
A futura Lei de Mobilidade Sostible que está a impulsar o Goberno de España suporá,
de manterse as directrices incluídas no anteproxecto, un enorme prexuízo para Galicia
ao non garantir nin a vertebración territorial nin a mobilidade no rural.
De feito, a planificación das infraestruturas e a prestación dos servizos de transporte
estatal quedan supeditadas á rendibilidade económica, que claramente favorece as
zonas urbanas e máis poboadas, e despreza outros aspectos igualmente importantes
como a utilidade social e ambiental.
O cambio de criterios sobre as Obrigas de Servizo Público e o pago por uso das vías
de altas prestacións son outros aspectos incluídos no anteproxecto da Lei claramente
lesivos para os intereses dos galegos polas peculiaridades intrínsecas que presenta a
nosa Comunidade Autónoma como a situación periférica e a dispersión e
envellecemento da poboación.
Ante esta situación, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta:
 Que valoración fai o Goberno galego do anteproxecto de Lei de Mobilidade
Sostible que está a promover o Goberno central?
Santiago de Compostela, 19 de xullo de 2022
Asinado dixitalmente por:
José Manuel Balseiro Orol na data 20/07/2022 11:39:48
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Carmen María Pomar Tojo na data 20/07/2022 11:40:05
Ramón Carballo Páez na data 20/07/2022 11:40:30
María Sol Díaz Mouteira na data 20/07/2022 11:40:41
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Freire Vázquez, María Begoña na data 20/07/2022 11:40:53
Rubén Lorenzo Gómez na data 20/07/2022 11:41:08
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María Belén Salido Maroño na data 20/07/2022 11:41:28

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

@gppgalicia

@GrupoPopularGal

138977

OFICINA PARLAMENTAR

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

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

ao abeiro do disposto no

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O BOE do 16 de xuño de 2017 publicaba o anuncio polo que se sometía a
información pública a petición de Deep Water Oil Transhipment Hub para estabelecer
unha nova instalación no porto exterior de Punta Langosteira consistente na construción
dunha terminal de hidrocarburos.
Anunciaba a compañía un investimento de 30 millóns de euros nunha
instalación que se prevía operativa en 2019.
No entanto, o proxecto non chegou a executarse en ningún momento, aínda que
si continuaron a ser noticia as renuncias de empresas a construír esta terminal de
hidrocarburos, así como os cambios de nome de novas concesionarias interesadas neste
proxecto de almacenamento, mestura, transformación, carga e descarga de graneis
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líquidos.
Oil Deposit Corunna é a nova empresa que anuncia en 2018 o seu interese neste
proxecto coincidindo coa renuncia de Pemex a construír en Punta Langosteira un centro
de distribución de hidrocarburos para toda Europa.
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OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
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O 18 de agosto de 2020 o DOG publica a Declaración de Impacto Ambiental
pola que resolve que “o proxecto é ambientalmente viable”, aínda que transcorridos
dous anos o proxecto segue sen se executar.
En 2021 a Autoridade Portuaria da Coruña abre a porta a un novo protagonista a
través do seu plan A Coruña Green Port con outro novo proxecto relacionado co
hidróxeno e ammonia (amoníaco) verdes en Punta Langosteira a cargo da empresa
Fisterra Energía España S.L.U, vinculada ao fondo de investimento Blackstone.
Agora xa en 2022, transcorrido un lustro desde aquel primeiro proxecto sen que
ningunha obra teña comezado, aquel proxecto aprobado de Oil Deposit Corunna volve á
palestra, modificado na súa definición para adaptalo ás enerxías renovábeis que di
representar o plan Green Port e baixo outro nome empresarial: Ahmon NH3 Process
Storage Distribution.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
- Por que non se executa a terminal de hidrocarburos? Existe algún impedimento
administrativo? Teñen algún prazo para executar as obras?
- En que situación están actualmente os diferentes proxectos presentados para se
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asentar en Punta Langosteira vinculados ao hidróxeno e amoníaco?
- Á vista das mudanzas anunciadas na configuración dos proxectos iniciais
aprobados, reclamou a Xunta novas declaracións de impacto ambiental actualizadas?
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 20/07/2022 11:52:44

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-kjvJIbzyT-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Xosé Luis Bará Torres na data 20/07/2022 11:52:53
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OFICINA PARLAMENTAR

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

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

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

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
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- Que previsións ten a Xunta no relativo ao desenvolvemento e cumprimento da
lei 5/2006?
- Que medidas ten previsto adoptar o goberno galego en relación coa protección
integral dos ecosistemas fluviais?
- Que previsións ten o goberno galego en relación coa xestión do uso da auga?
- Como prevé o goberno galego fomentar a participación cidadá nas políticas da
auga?
- Cando ten previsto a Xunta crear o Consello para o Uso Sustentábel da Auga?
- Que actuacións ten previsto desenvolver en relación coa educación ambiental e
a capacitación técnica do persoal da administración?
- Que previsións ten o goberno galego en relación coas reservas naturais
fluviais?
- Que previsións ten a Xunta en relación coa revisión dos plans sectoriais que
afectan aos recursos hídricos e aos cursos fluviais, e especificamente coa revisión do
plans sectorial eólico?
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Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022

Asdo.: Luis Bará Torres
Xosé Luis Rivas Cruz
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Alexandra Fernández Gómez
Deputados e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 20/07/2022 11:55:08

Xosé Luis Rivas Cruz na data 20/07/2022 11:55:12
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Alexandra Fernández Gómez na data 20/07/2022 11:55:22
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Paulo Ríos Santomé e Alexandra Fernández Gómez,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 2ª.

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

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
2ª:
. Por que razón a empresa Greenalia tivo acceso a información sobre o contido
dos plans de recuperación e conservación de especies ameazadas que non eran de
coñecemento e acceso público?
. Que medidas ten previsto adoptar a Xunta para investigar este caso de
información privilexiada e depurar as responsabilidades que se deriven de feitos tan
graves?
. Teñen relación estes feitos coa fichaxe por Greenalia da exconselleira de
Medio Ambiente Beatriz Mato?
. Por que motivo o goberno galego non utilizou os 45 estudos e plans
contratados entre 2005 e 2021 sobre especies ameazadas?
. Por que razón a Xunta só aprobou tres plans de conservación ou recuperación
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de especies ameazadas das 201 que figuran na listaxe?
. Considera o Goberno galego que está xustificada esta actitude de desleixo, en
deixación de funcións en materia de conservación da biodiversidade?
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Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Alexandra Fernández Gómez na data 20/07/2022 11:57:43

Paulo Ríos Santomé na data 20/07/2022 11:57:46

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-5R6KGjH5r-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Xosé Luis Bará Torres na data 20/07/2022 11:57:54
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Manuel Lourenzo Sobral, Alexandra Fernández Gómez e
María González Albert, deputados e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 2ª.

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

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022

Asdo.: Luis Bará Torres
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Manuel Lourenzo Sobral
Alexandra Fernández Gómez
María González Albert
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 20/07/2022 11:59:12

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/07/2022 11:59:17

Alexandra Fernández Gómez na data 20/07/2022 11:59:25
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María González Albert na data 20/07/2022 11:59:32
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas e Luis Bará Torres, deputada e deputado do Grupo
Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no

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

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

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

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Mercedes Queixas Zas na data 20/07/2022 12:00:51
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Xosé Luis Bará Torres na data 20/07/2022 12:01:00
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas e Luis Bará Torres, deputada e deputado do Grupo
Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no

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

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

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

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 20/07/2022 12:06:24
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Mercedes Queixas Zas, Alexandra Fernández Gómez e
Paulo Ríos Santomé, deputados e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 2ª, sobre as
irregularidades e mal funcionamento do complexo de SOGAMA en Cerceda.

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

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
2ª:
. Que problemas se están a producir no funcionamento da planta de incineración
e na planta de clasificación de SOGAMA en Cerceda?
. Por que razón se produciron esperas de ate 8 horas na descarga dos camións de
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transporte?
. Por que razón se deriva directamente ao vertedoiro de Areosa unha boa parte
dos residuos que chegan a Cerceda?
. Que medidas ten previsto adoptar SOGAMA para garantir a seguridade na
planta de recepción de residuos?
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. Que medidas ten previsto adoptar SOGAMA para garantir a seguridade no
vertedoiro de Areosa?
. Que previsións ten SOGAMA para cumprir os obxectivos anunciados na planta
de compostaxe de Areosa?
. Que medidas ten previsto adoptar SOGAMA en relación coas irregularidades
denunciadas nos contratos das plantas de transferencia e de transporte?
. Como valora SOGAMA a posición de dominio e case monopolio que se dá nos
contratos das instalacións de Cerceda?
. Existen solapamentos entre estes contratos no sentido de que existe persoal
técnico que comparte traballo nas distintas instalacións?
. Como valora a Xunta os resultados do sistema SOGAMA e o incumprimento
de Galiza dos obxectivos de reciclaxe para 2020?
. Por que a Xunta teima en apostar como solución dominante por sistemas
finalistas e non circulares (incineración e vertedoiro) no tratamento dos residuos?
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Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 20/07/2022 12:05:22

Alexandra Fernández Gómez na data 20/07/2022 12:05:26

Paulo Ríos Santomé na data 20/07/2022 12:05:34
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Á Mesa do Parlamento
José Manuel Balseiro Orol, Carmen María Pomar Tojo, Ramón Carballo Páez,
María Sol Díaz Mouteira, María Begoña Freire Vázquez, Rubén Lorenzo Gómez e
María Belén Salido Maroño, deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia,
ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 2ª de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e
Servizos
A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través da Dirección Xeral de
Mobilidade, puxo á disposición das empresas de transporte de mercadorías por estrada
unha ferramenta para favorecer o seu labor diario: o Observatorio de Custos de
Transportes de Mercadorías por Estrada de Galicia.
A través dun portal web, a Xunta está a facilitar que as empresas de transporte, as
empresas cargadoras, ou calquera interesado en xeral, poidan dispoñer dunha
ferramenta para o cálculo dos custos do transporte de mercadorías por estrada dentro
da Comunidade Autónoma galega.
A posta en marcha desta ferramenta contou coa participación activa, para a súa
definición e desenvolvemento, das federacións representativas de empresas de
transporte público de mercadorías por estrada como son Fegatrans, Fegatramer e
Fetran.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta:
 Que vantaxes ofrece ao sector o Observatorio de Custos de Transportes de
Mercadorías por Estrada de Galicia impulsado pola Xunta?
Santiago de Compostela, 19 de xullo de 2022
Asinado dixitalmente por:
José Manuel Balseiro Orol na data 20/07/2022 11:57:22
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Ramón Carballo Páez na data 20/07/2022 11:58:34
María Sol Díaz Mouteira na data 20/07/2022 11:59:24
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Rubén Lorenzo Gómez na data 20/07/2022 11:59:55

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-gULcjOG7K-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

María Belén Salido Maroño na data 20/07/2022 12:00:13

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

@gppgalicia

@GrupoPopularGal

139004

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
Luis Bará Torres, Manuel Lourenzo Sobral, Paulo Ríos Santomé e
Alexandra Fernández Gómez, deputados e deputada do Grupo Parlamentar do
Bloque Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no Regulamento da

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

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

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

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 20/07/2022 12:08:35
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/07/2022 12:08:39

Paulo Ríos Santomé na data 20/07/2022 12:08:46
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Rosana Pérez Fernández e Iria Carreira Pazos, deputado
e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao
abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 2ª, sobre a colaboración entre a Xunta e a Mancomunidade
Serra do Barbanza para a mellora e impulso do sistema de xestión de residuos
municipais.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Mancomunidade de concellos Serra do Barbanza creouse en 1997 coa
finalidade de prestar o servizo público de recollida e tratamento de residuos municipais.
No ano 2001 adxudicouse á empresa FCC o contrato de construción do complexo de
tratamento de residuos situado en Servia (Lousame), e no 2003 inauguráronse e
comezaron a funcionar as instalacións, que prestan servizo a unha área de máis de
80.000 habitantes de 9 concellos: Lousame, Brión, Ames, Noia, Porto do Son, Muros,
Rois, Carnota e Ponte Cesures.
No ano 2023 finaliza o contrato de xestión da planta de Lousame (recollida e
tratamento de residuos), polo que por parte da Mancomunidade Serra do Barbanza se
CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
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deben adoptar as decisións necesarias para darlle continuidade a un modelo que, malia
ás dificultades para o seu desenvolvemento e ás eivas que presenta, constitúe unha
alternativa viábel e alineada cos obxectivos establecidos no marco europeo, estatal e
galego: principios de autosuficiencia e proximidade, recollida separada da fracción

1

139009

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

orgánica (biorresiduos), xerarquía de residuos, penalización de tratamentos finalistas
como a incineración e o depósito en vertedoiro…
Cómpre ter en conta que a lexislación derivada da Directiva Marco de
Residuos(2018) establece a obriga da recollida separada dos biorresiduos por parte dos
concellos: no caso da nova lei galega esta obriga fíxase a partir do 31 de decembro de
2023, e no anteproxecto da lei de residuos estatal -en trámite parlamentario- un prazo
anterior.
Desde os seus inicios, a Xunta de Galiza e SOGAMA tiveron unha actitude de
falta de colaboración e mesmo hostilidade contra outros sistemas alternativos de
tratamento dos residuos municipais, como é o da Mancomunidade Serra do Barbanza.
Nestes momentos, semella que se está dando unha guerra soterrada e unha campaña de
presión para botar abaixo o “sistema Lousame” co obxectivo de transformar o complexo
actual nunha planta de transferencia integrada en SOGAMA. Dentro desta campaña de
“acoso e derrubo” inclúese a difusión de mensaxes falsas sobre a suposta negativa da
UE a subvencionar sistemas alternativos a SOGAMA. Estamos nun exemplo
escandaloso de falsificación da realidade e do mundo ao revés, xa que é precisamente o
sistema promovido pola Xunta o que non cumpre os requisitos establecidos pola UE ao
non contemplar a recollida separada e tratamento da materia orgánica (biorresiduos). A
realidade é que tanto Lousame como Nostián presentan valores moitos máis altos ca
SOGAMA en materia de recuperación e reciclaxe. E que se Galiza incumpriu os
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obxectivos establecidos para 2020 foi precisamente polo fracaso do sistema imposto
pola Xunta, que está baseado en solucións finalistas como a incineración e o vertedoiro.
Ademais do retroceso que suporía desde o punto de vista social e ambiental, o
desmantelamento do sistema Lousame tería unhas graves consecuencias desde o punto
de vista laboral, xa que se perderían arredor de 100 postos de traballo dos 160 con que
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conta actualmente o complexo. Isto suporía un duro golpe económico, xa que estamos a
falar dun dos principais centros de traballo da contorna. E ademais tería unha especial
incidencia negativa no emprego feminino, que é maioritario na planta de tratamento de
Lousame.
Desde o BNG consideramos que a Xunta debe mudar a actitude de
confrontación pola de cooperación coa outros sistemas como o de Lousame que, coas
melloras necesarias, contribuirían ao cumprimento das novas esixencias da normativa
de residuos. En lugar de atacar e socavar o proxecto da Mancomunidade Serra do
Barbanza, o goberno galego deberían establecer liñas de colaboración e mesmo de apoio
económico para garantir a súa continuidade, a súa viabilidade e a súa modernización.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 1ª :
. Que valoración lle merece ao goberno galego o sistema de xestión dos residuos
da Mancomunidade Serra do Barbanza?
. Como valora a Xunta os datos de recuperación e reciclaxe de Lousame, moi
superiores aos de SOGAMA?
. A que se deben os ataques da Xunta a sistemas de tratamento de residuos
CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
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alternativos a SOGAMA?
.

Considera normal o goberno galego facer pública unha nota sobre as

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

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022

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

Iria Carreira Pazos na data 20/07/2022 12:10:35

Rosana Pérez Fernández na data 20/07/2022 12:10:43
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas e Alexandra Fernández Gómez, deputadas do
Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do
disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 2ª, sobre o investimento do programa Rexurbe no
centro histórico de Betanzos en 2022.

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

o

ano

2011

a

Xunta

rehabilitou

8

destas

vivendas;

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

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

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 20/07/2022 12:13:05
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Alexandra Fernández Gómez na data 20/07/2022 12:13:17
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Á Mesa do Parlamento
Rosana Pérez Fernández e Luis Bará Torres, deputada e deputado do Grupo
Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 2ª.

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

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

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

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

3

139019

OFICINA PARLAMENTAR

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

nomeadamente, na ría de Muros e Noia e na súa actividade pesqueira e marisqueira
como principal fonte de traballo de toda a comarca.
Problemas como o estado das presas de residuos mineiros, unha posíbel xestión
inadecuada dos residuos que conteñen, o baleirado das plantas inundadas da mina, ou
mesmo o abandono da explotación sen un plan de peche que asuma o conxunto de
problemas ambientais da explotación deberían ser factores fundamentais a valorar co
obxecto de non recaeren as súas consecuencias nin sobre outras actividades ou sectores
nin sobre o erario público , ou produciren unha afectación irreparábel na contorna e na
ría de Muros e Noia.

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

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-ytCmFJtSa-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asdo.: Rosana Pérez Fernández
Luis Bará Torres
Deputada e deputado do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Rosana Pérez Fernández na data 20/07/2022 12:16:32
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Xosé Luis Bará Torres na data 20/07/2022 12:16:40
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Iria Carreira Pazos, deputados e
deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 14 de xullo de 2021 a Xunta daba resposta no Parlamento a unha pregunta do
BNG, presentada o 21 de marzo de 2021, sobre as medidas se estaban a tomar por parte
da Xunta para obrigar a poñer fin ós continuos episodios de olores nauseabundos que a
actividade da empresa TEN, S.L. provoca como consecuencia da súa neglixente xestión
de residuos que efectúa no lugar da mina no concello de Touro.
Na resposta do goberno indicábase que se lle abriran dous expedientes á citada
empresa, un no ano 2018 por incumprimento da lei de prevención de control integrado
da contaminación e outro no ano 2020 sobre a xestión de residuos e cheiros.
Así mesmo, tamén se indicaba na resposta que dentro das accións e propostas de
melloras para mitigar citados cheiros incluíase a formación de panelistas para facer
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medición de olores.
Por outra banda, tamén se afirmaba que a administración galega instara a TEN
S.L. a que fixera un estudo

sobre a concentración de metano, amoníaco e ácido

sulfídrico dos tecnosolos que elabora esta empresa.
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Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
2ª:
1. Cal foi o resultado dos dous expedientes abertos á empresa TEN, S.L. nos
anos 2018 e 2020?
2. Que concluíron os panelistas das súas medicións de olores?
3. Entregou a empresa o estudo sobre os compostos que desprenden os
tecnosolos (metano, amoníaco e sulfídrico)?
4. Cales foron os resultados?

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
Iria Carreira Pazos
Luis Bará Torres
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Deputados e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Rivas Cruz na data 20/07/2022 12:40:22

Iria Carreira Pazos na data 20/07/2022 12:40:30
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Xosé Luis Bará Torres na data 20/07/2022 12:40:41
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres e Alexandra Fernández Gómez, deputado e deputada do
Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para reposta oral na
Comisión 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Pola Lei 42/2007 do patrimonio natural e da biodiversidade creouse o Inventario
Español do Patrimonio Natural e da biodiversidade, desenvolvido polo Decreto
556/2011. O obxectivo deste inventario é dispoñer de información obxectiva, fiábel e
comparábel mediante tres niveis de aproximación: Compoñentes do inventario para
coñecer; Sistema de indicadores para avaliar; Informe anual para difundir.
A Lei 5/2019 do patrimonio natural e a biodiversidade de Galiza inclúe no artigo
115 o Inventario galego do patrimonio natural e da biodiversidade:
“Artigo 115. Inventario galego do patrimonio natural e da biodiversidade
1. A consellaría competente en materia de conservación do patrimonio natural,
coa colaboración das institucións e das organizacións de carácter científico, económico
e social, elaborará e manterá actualizado o Inventario galego do patrimonio natural e da
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biodiversidade, que recollerá a distribución, a abundancia, o estado de conservación e a
utilización, así como calquera outra información que se considere necesaria, de todos os
elementos integrantes do patrimonio natural de Galicia respecto dos que a Comunidade
Autónoma galega teña competencias.
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2. O contido e a estrutura do Inventario galego do patrimonio natural e da
biodiversidade determinaranse regulamentariamente, e deberá formar parte del, cando
menos, a información relativa:
a) ao Catálogo dos hábitats en perigo de desaparición de Galicia
b) á Listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial de Galicia,
incluíndo o Catálogo galego de especies ameazadas
c) á relación dos espazos naturais protexidos sitos no territorio da Comunidade
Autónoma de Galicia
d) ás áreas protexidas por instrumentos internacionais sitas no territorio da
Comunidade Autónoma de Galicia
e) ao Inventario galego de bancos de material xenético referido a especies
silvestres
f) ao Inventario de zonas húmidas de Galicia
g) ao Catálogo galego de árbores senlleiras
h) ao Inventario galego de lugares de interese xeomorfolóxico.”
Transcorridos dous anos e medio desde a aprobación da lei, aínda non se levou a
cabo o desenvolvemento normativo necesario para a creación do Inventario e unha parte
da información que debería conter non é accesíbel nin oficial. O que deriva na falta de
protección, de seguimento e de avaliación do estado de hábitats, especies e espazos de
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grande interese valor para a biodiversidade e a prevención do cambio climático, algúns
deles en perigo de desaparición.

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para reposta oral na
Comisión 2ª:
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Por que a Xunta non desenvolveu regulamentariamente o previsto no artigo 115
da Lei 5/2019 de patrimonio natural e da biodiversidade?
Que previsións ten o goberno galego en relación coa creación e divulgación do
Inventario?
Que medidas de coñecemento e protección está a desenvolver a Xunta en
relación cos hábitats en perigo de desaparición, as especies ameazadas e as zonas
húmidas?

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 20/07/2022 12:43:07
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Alexandra Fernández Gómez na data 20/07/2022 12:43:11
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Á Mesa do Parlamento
Cristina Sanz Arias, Pedro Puy Fraga, Sandra Vázquez Domínguez, Paula Prado
del Río, Guadalupe Murillo Solís, Fernando Pérez Domínguez e Manuel Santos
Costa, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara presentan
ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 3ª,
Economía, Facenda e Orzamentos.
A pandemia orixinada pola covid afectou de cheo ao tecido empresarial ao longo de
todo o ano 2020 e primeiro trimestre de 2021, rompendo cun crecemento continuado
do PIB entre 2015 e 2019 a unha taxa anual do 2,9%, que levou a acadar a maior
converxencia en renda con España de toda a serie histórica (90,9%) e a creación de
97.200 empregos.
A partir do segundo trimestre de 2021, o PIB en Galicia presenta de novo taxas de
variación positivas por unha contribución positiva por unha contribución positiva tanto
da demanda interna como externa. Sen embargo, a economía galega se atopa nun
98,4% do nivel prepandemia, aínda que esta situación é considerablemente mellor que
no conxunto de España, tendo en conta que no primeiro trimestre deste ano sitúase a
3,4 puntos porcentuais por baixo do nivel previo á pandemia (96,6%).
Cómpre, polo tanto, que desde a Xunta de Galicia se continúen a impulsar servizos de
alto valor engadido co apoio de expertos en ámbitos como o desenvolvemento
estratéxico, a dixitalización e a innovación, que faciliten a profesionalización do tecido
empresarial galego a través da incorporación de novos coñecementos que permitan
anticiparse e responder aos novos retos do mercado.
Por todo isto, os deputados asinantes, formulan as seguintes preguntas:
1. Que iniciativas e servizos de apoio ten Xunta para mellorar a competitividade das
pemes galegas?
2. Cal é o balance destas medidas e as previsión cara o futuro?
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Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres e Alexandra Fernández Gómez, deputado e deputada do
Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Os humidais son espazos de grande valor e ambiental, elementos clave da
conservación da biodiversidade e o uso sustentábel do territorio, e teñen tamén un papel
central na loita contra a emerxencia climática.
Por outra parte, teñen tamén moita importancia na regulación do ciclo
hidrolóxico e na preservación dos recursos hídricos, un ben esencial para o presente e o
futuro dos ecosistemas, das comunidades locais e do planeta no seu conxunto.
Malia o seu alto valor ecolóxico, son ambientes que sofren diversos tipos de
ameazas e agresións por causa de aterros, drenaxes, construción de infraestruturas,
instalacións de equipamentos, plantacións forestais, etc.
Para garantir a protección destes espazos, existen instrumentos de ámbito
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internacional, estatal e galego que prevén a súa protección, conservación e xestión.
Ademais da normativa derivada do convenio de Ramsar e das directivas e
comunicacións europeas, cómpre ter en conta o previsto na lei estatal sobre patrimonio
natural e biodiversidade (2007), no Decreto 435/2004 polo que se regula o Inventario
Nacional de zonas húmidas, na lei 5/2019 do patrimonio natural e da biodiversidade de
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Galiza, e no Decreto 127/2008 polo que se desenvolve o réxime xurídico e se crea o
Inventario de humidais de Galiza. Por outra parte, o Plan Estratéxico para a Diversidade
Biolóxica 2011-2020 e as propias Metas de Aichi (CBD, 2010) establecen o marco para
refomular e asegurar os obxectivos de conservación do patrimonio natural e da
biodiversidade.
Malia este corpus legal, a realidade é que a maior parte dos humidais galegos de
importancia internacional non contan con plan de conservación. E malia que no ano
2003 se publicou o Inventario de humidais de Galiza no que se recollen un total de
1.131 humidais, a inmensa maioría deles non están protexidos nin contan con
instrumentos de conservación e xestión. Actualmente Galiza conta con só 6 humidais de
importancia internacional (Ría de Ortigueira e Ladrido, Complexo Intermareal do
Grove-Umia, Complexo Dunar de Corrubedo, Carregal e Vixán, Lagoa e Areal de
Valdoviño, Ría do Eo e Illas Atlánticas), sen que nos últimos 12 anos se engadise
ningún novo espazo a esta figura máxima de protección. Unha situación que contrasta
coa doutras comunidades, que incrementaron substancialmente os humidais Ramsar.
Os 1.131 espazos do inventario de humidais de Galiza distribúense do seguinte
xeito:
- Humidais mariños e costeiros: 133 (13,3% do total) e unha superficie de
20.677 ha. (28,7% do total).
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- Humidais continentais: 659 (58,4% do total), superfice de 34.441 ha (48,8%)
- Humidais subterráneos: 7 (o,6% do total), superficie de 0,6 ha
- Humidais artificiais: 312 (27,6% do total), supercie de 15.965,8 ha (22,7%)
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Do total dos humidais, 380 están incluidos total ou parcialmente e 751 están
excluidos da Rede Natura, de maneira que unha grande parte non contan con figuras
específicas de protección. A este respecto hai que ter en conta, por unha parte, a
esixencia da Comisión Europea de ampliación da Rede Natura (con especial atención a
turbeiras e queirogais húmidos) que deu lugar ao inicio en 2008 e 2012 de senllos
procesos que foron abortados polo goberno da Xunta do PP, e, por outra, o
procedemento aberto pola Comisión en 2015 a respecto da insuficiencia do Plan
Director da Rede Natura (2014) como instrumento de protección e xestión destes
espazos e en consecuencia a obriga de aprobar plans específicos de xestión para cada un
dos espazos integrados na Rede.
Por outra parte, existe un problema no acceso á información sobre os humidais,
sobre todo a partir da desaparición en 2016 do Sistema de Información Territorial da
Biodiversdiade de Galicia (SITEB), polo que non existe ningún enderezo web no que se
poida acceder de maneira directa á información sobre os humidais que integran o
Inventario de humidais de Galiza. E no Inventario Español de Zonas Húmidas, non
aparecen os humidais de Galiza.
Con respecto ao estado de conservación dos humidais, existe un estudo do ano
2017, publicado polo IBADER (“Conservación e xestión de humidais”), que alerta
sobre o deterioro e mal estado de conservación destes espazos. Dos 29 tipos do
Inventario, só 3 teñen un estado de conservación bo, 1 ten un estado regular, e o resto
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(25) terñen un estado de conservación deficiente. Dos clasificados como deficientes, 8
teñen un estado de conservación “malo”, 11 teñen un estado “moi malo” (nas que se
incluen as turbeiras altas e os queirogais húmidos), e 6 tipos de humidais teñen un
estado de conservación “crítico”. A citada publicación inclúe unha listaxe de 60
humidais galegos que deberían ter a consideración de “humidais protexidos” e, deles, 14
propostas de Humidais de importancia internacional (Ramsar).
3
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Na lei 5/2019 do patrimonio cultural e a biodiversidade inclúese nos “espazos
naturais protexidos” a categoría de “zona húmida protexida” e prevese que se inclúan
todos os espazos declarados nesta categoría no Inventario das zonas húmidas de Galiza.
Mais en lugar de protexer estes valiosos espazos naturais, esenciais para a
preservación da biodiversidade e para a prevención do cambio climático, a Xunta
permite a súa destrución e degradación, como está a ocorrer coas Brañas do Deo, como
aconteceu co Pozo da Lagoa no Roncudo e como podería pasar de levarse a cabo os
proxectos industriais que ameazan estes hábitats declarados de interese rioritario pola
UE.

Diante desa calamitosa situación de abandono que é consecuencia do desleixo
da Xunta de Galiza, formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
2ª :
. Que valoración fai o goberno galego sobre o estado de conservación dos 1.131
humidais de Galiza?
. Que opinión lle merece ao goberno galego o feito de que unha parte imporante
dos humidais teñan un estado de conservación deficiente, segundo se desprende do
estudo publicado polo IBADER?
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. Que medidas ten previsto poñer en marcha o goberno galego para reverter esta
situación?
. Ten previsto a Xunta de Galiza desenvolver un plan de protección e
conservación dos humidais galegos?

4

139035

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

. Ten previsto o goberno galego declarar zonas húmidas protexidas e facer unha
proposta de ampliación dos humidais de importancia internacional (RAMSAR)?
. Cando prevé a Xunta de Galiza activar o Inventario Galego do Patrimonio
Natural e a Biodiversidade?
. Como valora a Xunta de Galiza o impacto de infraestruturas de enerxía e
plantacións forestais nos humidais de montaña considerados espazos prioritarios pola
UE?

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Alexandra Fernández Gómez na data 20/07/2022 12:54:52

Xosé Luis Bará Torres na data 20/07/2022 12:54:56
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Á Mesa do Parlamento
Marta Nóvoa Iglesias, Cristina Sanz Arias, José Antonio Armada Pérez, Adrián
Pardo López, Moisés Rodríguez Pérez, Borja Verea Fraiz e Sandra Vázquez
Domínguez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
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 ao Goberno de España en reiteradas ocasións, con
especial atención aos primeiros proxectos industriais estratéxicos que a Xunta de
Galicia está a impulsar ao abeiro da Lei 9/2021 de simplificación administrativa e de
apoio á reactivación económica de Galicia, como son a fábrica de fibras téxtiles de Altri
en Palas de Rei e as iniciativas vinculadas ás enerxías renovables ao redor deste Polo
Forestal, a proposta de Showa Denko para instalar unha planta de ánodos de grafito na
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Coruña ou os investimentos necesarios para que as novas plataformas do vehículo
eléctrico sexan unha realidade na planta de Stellantis en Vigo, así como o circuíto de
probas proxectado polo CTAG.
De feito, o compromiso do Goberno galego co impulso dunha transición enerxética e
industrial xunta está permitindo impulsar a tramitación dunha vintena de proxectos que
suman 2.700 millóns de euros en total, que precisan dunha xestión eficiente e acertada
dos fondos europeos por parte da Administración Xeral do Estado, en tanto que non
existe unha cogobernanza no deseño e planificación destas axudas.
Por todo isto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Comisión:
Que valoración fai o Goberno galego sobre o compromiso do Goberno central con
relación ao financiamento dos proxectos estratéxicos que ten Galicia no eido industrial?
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José Antonio Armada Pérez na data 20/07/2022 12:41:58
Pardo López, Adrián na data 20/07/2022 12:42:12
Rodríguez Pérez, Moisés na data 20/07/2022 12:42:27
Borja Verea Fraiz na data 20/07/2022 12:42:36
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Paulo Ríos Santomé e Luis Bará Torres, deputada
e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O BNG aposta por transportes públicos e colectivos de calidade e,
especialmente, polo transporte ferroviario porque é o modo de mobilidade do futuro e
para iso ten que haber investimentos e os servizos axeitados.
Malia o papel relevante que ten que xogar o transporte ferroviario vemos como
unha comarca, con tanto potencial como é O Salnés e Vilagarcía como cabeceira de
comarca, vai xusto na dirección contraria, deterioro do servizo e perda de frecuencias,
cando estamos nun contexto de loita contra o cambio climático que exixe unha maior
aposta polo servizo ferroviario público.
Recortes en todos os servizos ferroviarios redución drástica de cercanías, de
frecuencias e a práctica inexistencia de longa distancia.
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A estación de Vilagarcía non só dá servizo aos 38 mil habitantes deste concello,
senón a toda unha zona de influencia de arredor de 150 mil persoas da comarca do
Salnés, Caldas-Umia e incluso parte da Barbanza.
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A estación de Vilagarcía é a 5ª de Galiza en tráfico de viaxeiros de media
distancia. E está entre as 20 primeiras a nivel do Estado, segundo a información
recollida no Observatorio do Ferrocarril, dependente do Ministerio de Transportes.
A ruta con

máis viaxeiros é Vilagarcía-Santiago, fundamentalmente polos

estudantes universitarios cun aumento constante nos últimos anos, con máis de 300 mil
pasaxeiros no ano 2019 o que supuxo un aumento do 4.6%. É a terceira ruta galega de
media distancia despois de Santiago-Coruña e Vigo.
Ao inicio da pandemia orixinada pola Covid 19 en marzo de 2020 eliminaron
paradas en Vilagarcía e as cercanías, as lanzadeiras, que daba servizo á veciñanza de
concellos como Catoira, Pontecesures ou Padrón.
Con esta eliminación traballadores/as estudantes e a viaxeiros en xeral,
dificúltaselle usar o tren para os seus desprazamentos xa que os horarios son en moitos
casos incompatíbeis co inicio e remate da súa actividade.
Perda de frecuencias ao que se suma o de persoal, non reposición de efectivos
por xubilacións, non substitución de vacacións, que leva a unha deficiente atención ás
persoas usuarias.
Non hai xustificación para que unha estación como a de Vilagarcía teña unha
perda de frecuencias e servizos cando ten un aumento constante de pasaxeir@s.
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É unha sen razón que deixen á veciñanza de concellos como Catoira ou
Pontecesures sen un servizo básico como é o tren.
A poboación da comarca do Salnés en xeral, e en particular traballadores/as,
estudantes, precisan un transporte ferroviario de calidade, que permita a comunicación
da veciñanza co resto de Galiza, que una o importante número de estudantes cos campus
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universitarios, Santiago, Pontevedra, Vigo, ou a traballadoras/es acudir aos seus postos
de traballo.

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª:
Que accións ten realizado a Xunta de Galiza para que a veciñanza da comarca do
Salnés teña un servizo ferroviario de cercanías acorde ás súas necesidade?
Que accións levou a cabo para recuperar na estación de Vilagarcía todas as
frecuencias suspendidas durante a pandemia pola COVID 19, debido á redución de
mobilidade que aínda non foron repostas?
Ten demandado o aumento das frecuencias e servizos ferroviarios desde a
estación de Vilagarcía, especialmente coas conexións cos principais centros de traballo
e estudo, de maneira que se eviten as masificacións e se garanta a compatibilidade cos
horarios laborais e lectivos?
Ten realizado algunha actuación para que procedan á reposición das lanzadeiras
que daban servizo á veciñanza de concellos como Catoira, Pontecesures ou Padrón?
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Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Paulo Ríos Santomé
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Luis Bará Torres
Deputada e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 20/07/2022 12:56:31

Paulo Ríos Santomé na data 20/07/2022 12:56:36
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María Montserrat Prado Cores na data 20/07/2022 12:56:44
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Á Mesa do Parlamento
Manuel Lourenzo Sobral, Luis Bará Torres, Paulo Ríos Santomé e
Alexandra Fernández Gómez, deputados e deputada do Grupo Parlamentar do
Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da
Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 2ª, sobre o
futuro da concesión da Central do Inferno no río Verdugo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 20 de setembro de 1899 iniciouse o expediente de aproveitamento
hidroeléctrico de Ponte Inferno, no río Verdugo. Trátase dun expediente que tivo
diferentes modificacións ao longo dos anos, até chegar a última titularidade de Naturgy
Wind SL, que esgotou a concesión de aproveitamento da central hidroeléctrica en marzo
do ano 2017.
Esta estrutura, se ben sempre tivo un importante impacto ecolóxico no río, a
partir do ano 1994 este impacto incrementouse de xeito importante polo recrecemento
do encoro de 5 a 12 metros
Despois de 131 anos de explotación, a pesar de que esta concesión acadou ao
seu límite de explotación no ano 2017, e tal e como como denuncian tanto a Asociación
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para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA) como a Plataforma pola defensa do río
Verdugo (PLADEVER) o Goberno Galego declarou a caducidade pero non realizou os
trámites preceptivos para extinguir a concesión do aproveitamento hidroeléctrico de
Ponte Inferno, no río Verdugo.
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Estamos a falar de que Augas e Galicia, aínda que recibiu requirimentos destas
organizacións ecoloxistas e de se rexistraren preguntas neste Parlamento para coñecer o
estado dos expedientes de extinción; incumpriu o prazo legal de 18 meses para resolver
o expediente de caducidade, que rematara había xa 5 anos.
Aliás, no último prazo concesional o encoro de Ponte Inferno foi obxecto de
varias denuncias por agresións mediambientais relacionadas co incumprimento dos
caudais ecolóxicos, ou por deficiencias nas escadas para peixes. Deficiencias que tal e
como denuncian estes colectivos, implican fraudes de lei como o feito de que o
obstáculo non se vexa reducido de 11 a 5 metros, tal e como se contempla na Lei de
Pesca Fluvial.
No ano 2018, Pladever esixiu que se abrira o expediente de extinción por
esgotamento do prazo concesional, o goberno galego non realizou os trámites
correspondentes, e tal e como denuncian dende a propia asociación ecoloxista
"Inexplicablemente, a administración deixou pasar máis de 8 meses (ata novembro de
2019) para mover un papel, e outros 7 meses máis (até xuño de 2020) para emitir o
informe, xusto 10 días despois de que por lei caducara o trámite de extinción"
Nos últimos meses, o goberno galego está a valorar o futuro destas centrais.
Polo tanto, as decisións que se adopten nas vindeiras semanas serán cruciais para decidir
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o futuro de varios ríos galegos, entre eles o Verdugo.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
2ª :
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. Pensa o Goberno Galego adoptar algunha medida para recuperar para o público
as centrais hidroeléctricas que, como a da Ponte do Inferno, teñen concesións de
aproveitamento caducadas nos últimos anos?
. Vai a Xunta de Galiza esixir que á concesionaria da CH Ponte do Inferno, tal e
como se contempla na Lei de Augas e no Regulamento de dominio Público Hidráulico
que cumpra coas súas obrigas de recuperación medioambiental do cauce do río
Verdugo?

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022

Asdo.: Manuel Lourenzo Sobral
Luis Bará Torres
Paulo Ríos Santomé
Alexandra Fernández Gómez
Deputados e deputada do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Alexandra Fernández Gómez e Luis Bará Torres,
deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 2ª, sobre as necesidades de resolver os problemas de
asolagamentos do casco urbano de Sada (A Coruña).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Río Maior, na súa desembocadura no casco urbano de Sada (A Coruña), foi
tapado na segunda metade do século pasado e ciclicamente veñen producíndose
asolagamentos na zona, en parte provocados por unha obra realizada nos anos 80 cando
as prioridades viñan marcadas polo desenvolvemento urbanístico.
No mes de marzo do ano 2016 produciuse un grave asolagamento nunha parte
do casco urbano de Sada que provocou danos importantes en locais comerciais,
vivendas e enseres.
O 3 de maio dese mesmo ano o BNG rexistrou iniciativas parlamentarias
solicitando á Xunta medidas e accións necesarias para evitar que se repetise un prexuízo
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semellante á veciñanza desta parte de Sada.
O 29 de marzo de 2017 o pleno municipal de Sada aprobou por unanimidade
solicitar a sinatura dun convenio de colaboración entre o Concello e a Xunta que
recollese as obras necesarias para evitar eses asolagamentos no futuro.
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No mes de febreiro do ano 2020 a Xunta remitiu ao Concello e á Deputación da
Coruña un modelo de convenio par acometer esas obras, no que non se fixaban prazos
de execución pero si unha cantidade de 1,5 millóns de euros a repartir entre cada
administración (500.000 euros cada unha).
Desde aquela non houbo avances significativos, máis aló dalgúns escritos ou
informes que non permiten visibilizar unha solución para este problema que segue
latente.
É grave que seis anos despois daquela riada de enorme magnitude non se dese
ningunha solución a este problema, tendo en conta que a zona das Brañas e a
desembocadura do Río Maior, tanto na avaliación preliminar de risco de inundacións do
primeiro ciclo de planificación 2015-2021, coma no actual 2021-2027, está considerada
como inundable (ARPSI ES014-CO-12021) e a súa delimitación figura no MAPRI de
Augas de Galicia.
Se está recoñecida como zona inundable, cómpre actuar con premura para
procurar evitar que iso siga acontecendo, sobre todo cando se sabe que está motivado en
boa medida por unha canalización soterrada na desembocadura do Río Maior.
Tendo en conta estas circunstancias e tamén a Directiva Marco da Auga
2000/60/CE de 23 de outubro do 2000, as obras a acometer deberían ser estruturais
devolvendo ao leito a capacidade de desaugue, que só se pode garantir descubrindo o
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río nese tramo final.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
2ª :
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. É consciente o goberno galego da incerteza que xera no concello da Sada a
parálise da acción da Xunta para evitar a repetición dos asolagamentos producidos en
2016?
. Que razóns explican esta falta de acción resolutiva?
. Esta área está considerada como inundable e a súa delimitación figura no
MAPRI de Augas de Galicia. Non entende a Xunta que require dunha atención e
actuación inmediata?
. En que situación está o convenio para acometer esas obras remitido pola Xunta
en 2020 ao Concello de Sada e á Deputación da Coruña?
. Dispón a Xunta dun proxecto e prazo de execución?
. De ser así, contempla un proxecto estrutural que descubra o río nesa zona e
non unha remodelación da actual canalización soterrada, que non garantiría o caudal
necesario de evacuación de auga?

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
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Alexandra Fernández Gómez
Luis Bará Torres
Deputadas e deputado do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Paloma Castro Rey e Pablo Arangüena
Fernández, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral
en Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior.
O mundo está en plena transformación dixital, como resultado da aparición e
implantación dun amplo conxunto de tecnoloxías que están provocando e
provocarán grandes cambios na actividade produtiva da maioría dos sectores
económicos, contribuíndo a reforzar a súa competitividade e potenciar o
desenvolvemento e á súa vez, este mundo dixital fai que as estafas tradicionais
volvéranse en estafas dixitais, en ciberdelincuencia.
As taxas de ciberdelincuencia disparáronse ata o 71 % no que vai de ano en
Galicia, onde as Pemes son as grandes expostas á desprotección, ó igual que os
pequenos concellos que non teñen capacidade para xestionar axeitadamente a
ciberseguridade.
As persoas expertas sitúan entre "as características diferenciais de Galicia o
elevado volume de pemes, para as que hai que externalizar as necesidades de
ciberseguridade. O sector pesqueiro e agrogandeiro tamén presentan
características diferentes en ciberseguridade.”
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Estes expertos e expertas, tamén avisan “dun perfil profesional en
ciberseguridade que será deficitario en Galicia, mentres os mozos e mozas que
agora cursan Secundaria non se incorporen ao mundo laboral -aínda queda unha
década-. Necesítase persoal técnico, non necesariamente cunha titulación
específica senón que teña incorporado a materia de ciberseguridade na súa
formación. Formar a gran parte das persoas traballadoras e da sociedade en
ciberseguridade é un reto.”
Os ciberataques, que están en aumento, operan a nivel mundial e con certa
impunidade. Os expertos na materia declaran: “Parte do risco é o foco que a
ciberdelincuencia puxo nos problemas de subministros pola interconexión das
empresas. Así que un ataque podería acabar afectando en ‘cascada’ a todos
aqueles que están relacionados con el e ás persoas usuarias.”
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Entre os principais retos na ciberseguridade está chegar ao tecido empresarial das
pemes, que están totalmente desprotexidas, e cubrir a falta de profesionais e
técnicos con experiencia que padece actualmente este sector.
O Goberno galego presentou o pasado mes de febreiro a Estratexia Galicia
Dixital 2030 que se fixa como reto estender as redes de internet de 100 megas á
totalidade da poboación galega, apostar por unha Administración intelixente de
maneira que en 2025 o 70 % das empresas e o 85 % da cidadanía teñan relación
coa Xunta de Galicia a través de canles telemáticos e a ciberseguridade é outro
reto desta nova estratexia.
Amtega terá que poñer en marcha medidas ante a desprotección das pemes e dos
pequenos concellos ante a ciberdelicuencia, así como a falta de profesionais en
ciberseguridade.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Ten pensado a Xunta de Galicia elaborar medidas en ciberseguridade para
as pemes galegas ante a súa desprotección fronte a ciberdelicuencia?
2. Vai o Goberno galego a elaborar medidas en ciberseguridade para os
pequenos concellos ante a súa desprotección fronte a ciberdelicuencia?
3. O Executivo autonómico vai a elaborar un plan de formación contando co
tecido empresarial e coas universidades e sensibilizar en Secundaria sobre
as saídas laborais en ciberseguridade?
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Pazo do Parlamento, 20 de xullo do 2022
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Paloma Castro Rey
Pablo Arangüena Fernández
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres e Alexandra Fernández Gómez, deputado e deputada do
Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Recentemente fíxose pública a “Memoria de Generación y Gestión de Residuos
de Competencia Municipal” correspondente ao ano 2019, que inclúe a información
subministrada polas Comunidades Autónomas sobre as cantidades de residuos
recollidos e tratados procedentes dos fogares e do sector servizos, cuxa xestión é
asumida polas entidades locais.
No que respecta a Galiza, a memoria recolle uns datos dun total de 1.185.822
toneladas de residuos recollidos, dos que 571.196 toneladas foron a incineración e
320.517 toneladas a vertedoiro. Segundo os datos de 2019, Galiza ocupa o terceiro
posto pola cola en canto a resultados, unicamente por detrás de Asturias e Melilla. En
canto a cifras de recuperación e reciclaxe de residuos, o noso país está por debaixo do
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20%, moi lonxe do obxectivo do 50% marcados pola lexislación para 2020.
Por outra parte, os datos de SOGAMA correspondentes ao ano 2020 reflicten os
seguintes resultados
-Reciclaxe: 162.210 t (17,58%)
-Incineración: 525.160 t (58,91%)
1
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-Vertedoiro (rexeitamentos do CMC): 228.143 t (24,73%)
-Vertedoiro (residuos directos): 5.463 t (0,59%)
-Compostaxe: 1.741 t (0,19%)
Dos anteriores datos reflíctese que os procedementos finalistas (contrarios á
economía circular) alcanzan o 85% dos residuos, unhas 760.000 toneladas
Na información pública de SOGAMA presúmese de que o complexo de Cerceda
ten capacidade para tratar todos os residuos xerados en Galiza, o que contradi as normas
e obxectivos europeos sobre economía circular, xerarquía de residuos, recollida
separada de residuos e aplicación dos principios de autosuficiencia e proximidade.
A situación descrita sitúa a Galiza á cola do Estado na xestión dos residuos, o
que obriga a levar a cabo un cambio de 180 graos para cumprir a normativa vixente e
cumprir os obxectivos marcados para 2025.
Coa entrada en vigor da normativa derivada da Directiva Marco de Residuos, da
Directiva de Envases e Programa para a Economía Circular, vaise producir un
importante cambio na xestión dos residuos, o que obriga a poñer en marcha actuacións
no ámbito normativo, técnico, económico-fiscal, ambiental e formativo.
Esta revolución normativa que está en marcha abre moitas posibilidades en
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materia laboral, polo grande potencial da economía circular dos residuos (prevención,
reutilización, reciclaxe) e os tratamentos de proximidade para a creación de emprego.
Estamos diante dunha grande oportunidade desde o punto de vista social,
ambiental e económico, polo que é imprescindíbel superar un sistema desfasado e
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caduco, e avanzar nun novo modelo moderno, avanzado, baseado nos principios da
bioeconomía e a economía circular.
Este cambio de ciclo debe ser resultado dun proceso de diálogo e negociación no
que participen todos os axentes sociais, e nomeadamente do acordo entre a Xunta e as
entidades locais.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
2ª :
. Que valoración fai a Xunta dos malos resultados obtidos pola nosa comunidade
na Memoria de Xeración e Xestión de Residuos Municipais de 2019 e nos datos de
SOGAMA do 2020?
. Considera o goberno galego que é necesario un drástico cambio de rumbo na
política de residuos, para lograr cumprir os obxectivos fixados na nova lexislación?
. Vai fomentar a Xunta o tratamento de proximidade da materia orgánica,
mediante o uso maioritario da compostaxe caseira e comunitaria e o tratamento en
plantas dos biorresiduos que non sexa posíbel tratar in situ?
. Cales son os datos de biorresiduos tratados na planta de Areosa en 2020 e 2021,
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as cantidades anuais enviadas por cada un dos concellos e a cantidade e clase de
compost producida en cada unha desas anualidades?
. Ten previsto o goberno galego colaborar coas entidades locais no
desenvolvemento de ordenanzas de residuos, na implantación de medios de inspección,
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e na formación do persoal técnico necesario para o fomento da boa xestión dos
residuos?
. Que valoración fai a Xunta sobre sistemas de xestión dos biorresiduos como os
implantados polo concello de Allariz (Allariz RE) e pola Deputación de Pontevedra
(Revitaliza)?
. Considera necesario o goberno galego desenvolver un plan para a creación de
3.000 novos empregos vencellados á economía circular dos residuos?

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Julio Torrado Quintela, Noelia Otero Lago,
Paloma Castro Rey e Marina Ortega Otero, deputadas e deputado pertencentes
ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e
Emprego.
A Atención Primaria do sistema sanitario de Galicia está sendo obxecto de debate
e discusión por parte de tódolos axentes implicados no deseño e implementación
das políticas públicas sanitarias, incluídos por suposto os propios profesionais que
traballan no sistema.
Dende hai tempo existen numerosas reivindicacións e queixas sobre a saturación
do sistema, dita saturación tivo un maior incremento debido a pandemia da
Covid-19. Isto vén dunha ineficiente xestión en termos de recursos materiais e
humanos froito das políticas de recortes executadas polo Partido Popular dende a
Xunta de Galicia.
As políticas de recortes dos últimos anos levaron, ademais, a que Galicia afronte
a situación cun problema de persoal grave no sistema sanitario público. Esta é a
terceira peor Comunidade Autónoma de España en ratio de médicos/as por
habitante (aproximadamente 450 por cada 100.000 habitantes coa media española
en torno a 480, segundo o informe do Consello Xeral de Colexios Médicos de
España).
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A última decisión nefasta do Goberno autonómico na Atención Primaria da nosa
comunidade é que restrinxe a actividade en varios centros de saúde, cuxos
facultativos/as só atenderán urxencias e casos de Covid. Así o reflicte unha
instrución da Dirección de Atención Primaria, na que se xustifican as medidas
ante o "crecemento explosivo do número de contaxios de Covid" e a previsión de
que se manteña, e para axudar ás persoas profesionais dos centros de saúde para
"facer fronte" á situación.
Segundo o Sergas adóptanse unha serie de medidas para dar resposta á "escaseza
de persoal sanitario" que sofren diversas unidades de Atención Primaria da área
sanitaria de Vigo. Estas medidas, que afectan só ao persoal sanitario, consisten en
"descitar" toda actividade programada que se poida retrasar, bloquear todos os

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
139059

ocos dispoñibles nas axendas de citación, e "traballar só baixo demanda,
atendendo só consultas urxentes e relacionadas coa Covid".
Estas medidas aplicaranse nos centros de saúde con escaseza de médicos do 50 %
ou máis. As medidas estarán en vigor ata o 10 de xaneiro momento no que se
revisará a situación. Esta situación débese a que hai moitos profesionais de baixa,
outros de vacacións e prazas vacantes por xubilacións que non se cobren.
A restrición de actividade afecta ás unidades de Primaria do Rosal, A Guarda,
Oia, Cangas (en quenda de tarde), Moaña (en quenda de tarde), Ponteareas, O
Porriño, Tomiño e en Vigo no centro de saúde de Navia, Nicolás Peña, Beiramar,
Casco Vello, Matamá e Teis (en quenda de tarde).
Estas novas medidas son un ataque á sanidade pública, gratuíta e universal. Toda
a cidadanía ten dereito a acudir ó seu médico por calquera enfermidade.
A Atención Primaria está totalmente desbordada con xornadas de ata 190
pacientes nalgúns PAC; cuns profesionais esgotados; con cada vez máis cadros de
depresión e ansiedade entre os médicos e médicas e cun total desánimo.
Existe unha falta total de coordinación entre rastreadores e centros de saúde e
destacar que o número de teléfono de atención ao paciente para notificar os
positivos está continuamente colapsado polo que, ao final, a cidadanía ten que
recorrer ó centro de saúde engrosando as axendas que xa son inasumibles.
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Desde o Grupo Parlamentario Socialista levamos todo o pasado ano denunciando
ó colapso da Atención Primaria. Esta é unha mostra máis desa saturación no
sistema galego de saúde, saturación que vimos alertando os socialistas durante
toda esta lexislatura.

Resulta necesario poñer de maneira urxente á dispor dos centros de saúde os
recursos humanos e equipamento suficiente para atender as necesidades de cada
municipio conforme a súa poboación, para deste xeito garantir a correcta e plena
asistencia sanitaria na Atención Primaria.

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
139060

Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Vai o Sergas a incorporar inmediatamente máis persoas facultativas nestes
catorce centros de saúde que lles acaba de restrinxir a actividade que afecta
ás unidades de Atención Primaria?
2. Ten pensado a Xunta de Galicia incorporar novos/as facultativos/as con
salarios equiparables aos países veciños e con maior estabilidade laboral
para facer atractivo traballar en Galicia?
3. O Goberno autonómico vai realizar unha verdadeira planificación de
profesionais médicos destes centro de saúde conforme á poboación de cada
municipio?
Pazo do Parlamento, 20 de xullo do 2022
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
A atención primaria do sistema sanitario de Galicia está sendo obxecto de debate
e discusión por parte de tódolos axentes implicados no deseño e implementación
das políticas públicas sanitarias, incluídos por suposto os propios profesionais que
traballan no sistema.
Dende hai tempo existen numerosas reivindicacións e queixas sobre a saturación
do sistema, dita saturación tivo un maior incremento debido a pandemia da
COVID-19. Isto ven dunha ineficiente xestión en termos de recursos materiais e
humanos froito das políticas de recortes executadas polo Partido Popular dende a
Xunta de Galicia.
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As políticas de recortes dos últimos anos levaron, ademais, a que Galicia afronte
a situación cun problema de persoal grave no sistema sanitario público. Esta é a
terceira peor Comunidade Autónoma de España en ratio de médicos/as por
habitante (aproximadamente 450 por cada 100.000 habitantes coa media española
en torno a 480, segundo o informe do Consello Xeral de Colexios Médicos de
España), e tamén a terceira Comunidade Autónoma con peor ratio de
enfermeiros/as por paciente con 5,4 por cada 1000 (a media europea está cerca do
8). Temos a peor ratio de profesionais por paciente tamén en áreas como saúde
mental, e estamos por debaixo da media estatal en matronas por habitante. En
pediatría, Galicia non chega ao 90 % de prazas de Atención Primaria cubertas por
pediatras, mentres comunidades en situacións parecidas, como Asturias, supera o
98 % (como indican os recentes informes da Asociación Española de Pediatría).
Resulta necesario poñer á dispor dos centros de saúde os recursos humanos e
técnicos necesarios para evitar a demora na atención telefónica das citas médicas;
e dotar aos centros do persoal e equipamento suficiente para atender as
necesidades de cada municipio conforme a súa poboación, incluída a substitución
das baixas dos especialistas para non interromper a atención aos pacientes.
Neste contexto os socialistas reclamamos á Consellería de Sanidade medidas
urxentes no Centro de Saúde de Redondela. O Centro de Saúde conta nestes
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momentos con cinco médicos/as menos ó non realizarse substitucións do persoal
que está de baixa ou de vacacións. A esta situación súmase o feito que dende o
pasado 26 de xaneiro, o Centro de Saúde non conta cun xefe/a de servizo, algo
que empeora aínda máis a situación da Atención Primaria nesta vila.
A falta de persoal no Centro de Saúde –5 facultativos/as menos que os que ten
asignado– inflúe negativamente na Asistencia Primaria xa que os médicos e
médicas que agora están traballando, atópanse con que contan case que con 60
pacientes diarios nas súas axendas, cando habitualmente eran 40, co conseguinte
deterioro do servizo e a gran carga de traballo para os facultativos/as ao ter que
atender todo os pacientes de Redondela con menos persoal.
A situación na que se atopa a Atención Primaria en Redondela é moi alarmante,
mostra delo é que existen cupos que non teñen médico de urxencias, pacientes
aos que cada vez atende un médico/a diferente e que polo tanto non contan co
seguimento que sería desexable e esperas de máis de 15 días para as citas
telefónicas.
É unha vergoña a atención sanitaria que presta a Consellería de Sanidade da
Xunta de Galicia aos veciños e veciñas de Redondela, pola contra a atención dos
traballadores/as sanitarios do Centro de Saúde é excepcional, multiplican o seu
traballo para poder paliar a situación de falla de persoal.
Dende o Grupo Parlamentario Socialista reclamamos que coa maior urxencia se
cubran as baixas dos profesionais sanitarios do Centro de Saúde de Redondela e
así poñer fin o desmantelamento da atención primaria neste municipio.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Comisión:
Vai a Xunta de Galicia a cubrir as prazas vacantes de médicos de familia do
Centro de Saúde de Redondela?
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Pazo do Parlamento, 20 de xullo do 2022
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Luís Manuel Álvarez Martínez, Patricia Otero
Rodríguez, Pablo Arangüena Fernández e Paloma Castro Rey, deputadas e
deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 2.ª, Ordenación
Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos.
No municipio de Oia existe unha grave problemática coa súa rede de saneamento
desde fai máis de dez anos. O motivo é que as depuradoras desta vila seguen sen
legalizarse, sen depurar correctamente, causando problemas e molestias aos seus
veciños e veciñas.
O debate sobre a ilegalidade urbana das minidepuradoras de Punta Orelludas
continúa despois de que se puxeran en funcionamento no ano 2010. En 2006 a
Deputación de Pontevedra instalou as cinco controvertidas minidepuradoras para
tratar as augas residuais deste municipio. As depuradoras están situadas nun
campo a menos de 30 metros da costa e en terreos clasificados na normativa
urbanística como parque acuícola.
Depuradoras que non son realmente tales, senón que son decantadoras ou
dilaceradoras, que no caso de que funcionasen ben, levarían a cabo só o
tratamento primario, aínda así os emisarios de todas están rotas e vértese
practicamente á beira do mar carecendo de permisos administrativos, é dicir, que
son ilegais, a isto hai que engadir que as parroquias de Loureza e Burgueira
carecen de calquera tipo de depuración tendo unicamente fosa séptica e sen
existir permisos de vertidos.
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A veciñanza leva máis de dez anos soportando malos cheiros, ruído e vertidos de
augas residuais xunto ás súas casas e están fartos desta situación insoportable.
E o problema non son só os cheiros. Os prexudicados/as afirman que as
filtracións e vertidos de augas fecais son constantes, van directamente ao mar
porque o sistema de depuración non funciona, ou a través das arquetas situadas
xunto á PO-552, onde se observan os residuos orgánicos fedorentos tan pronto
como se levanta a tapa.
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Ós
constantes cheiros e desbordamentos súmanse as consecuencias da
contaminación sobre os recursos pesqueiros e marisqueiros da zona. Hai anos esta
era unha zona de polvo e congrio, agora non hai nada. Estase matando os espazos
naturais da costa, ao haber vertidos, desaparece o argazo e os peixes.
Desde o Grupo Parlamentario Socialista reclamámoslle á Xunta de Galicia que
tome medidas urxentes para que a rede de saneamento e a depuración das augas
residuais funcione correctamente no municipio de Oia. E así, deixar de causarlles
tantas molestias os veciños e veciñas de Oia e deixar de contaminar o mar para
que non rematar co seu ecosistema.
Tamén lembrar as sancións da UE a España porque non existe un tratamento
correcto das augas residuais en varias zonas de Galicia por falta dun sistema de
saneamento axeitado.
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Ten pensado a Xunta de Galicia instalar unha nova EDAR en Oia para
solucionar os graves problemas na rede de saneamento e na depuración das
augas residuais que existen actualmente na vila de Oia?
2. Cal é a solución temporal e urxente que ten a Xunta de Galicia para
mellorar a rede de saneamento e a depuración das augas residuais da vila
de Oia, mestras non se constrúa a nova EDAR ?

Pazo do Parlamento, 20 de xullo do 2022
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Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Luís Manuel Álvarez Martínez
Patricia Otero Rodríguez
Pablo Arangüena Fernández
Paloma Castro Rey
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Noelia Otero Lago, Patricia Otero Rodríguez e
Martín Seco García, 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 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
A cidade de Vigo estase convertendo nun lugar de referencia turística a nivel de
toda España, proxectando a súa imaxe como cidade e impulsando tamén o
turismo en Galicia.
Desde o ano 2018 a cidade vén incrementando o número de turistas. Os datos de
ocupación hostaleira así o amosan, entre novembro e xaneiro do ano 2019-2020 a
ocupación media foi dun 81,68 %, sendo nas fins de semana a ocupación dun
90,20 %. Estas cifras supoñen un incremento do 10 % con respecto ao ano 2018.
Datos que non teñen precedentes na cidade de Vigo.
No mes de decembro do ano 2019 as pernoctas en Vigo disparáronse, subindo un
50,99 %. O número de visitantes totais tamén increméntase nun 37,09 %. No
caso das pernoctas e de turistas no mes de decembro, son os mellores datos desde
que hai rexistro do INE. Vigo en número de visitantes nacionais crece nun 50,98
%.
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A importancia do turismo de Vigo en todos os meses do ano é grazas á
desestacionalización da súas ofertas (o Nadal, as Illas Cíes, as praias, feiras,
festas…).
No mes de agosto de 2021, pese as restricións da pandemia da COVID-19, a
cidade tivo unha ocupación hoteleira do 90% e non só con visitantes nacionais,
senón tamén internacionais ( Alemaña, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido,…)
Esta gran subida do turismo en Vigo co seu consecuente retorno económico foi
recoñecido por todo o tecido económico e social da cidade. Este incremento no
número de visitantes ten unha gran repercusión social e económica para Vigo,
pero tamén para toda Galicia.
A maiores, hai que ter en conta que Vigo é a cidade máis poboada de Galicia e a
área con maior número de empresas da nosa Comunidade Autónoma, cunha
relevante importancia no PIB. Por iso, a cidadanía e as empresas necesitan máis
liñas aéreas para ter conexións con España, con Europa e có resto do mundo.
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Os datos de ocupación dos avións no aeroporto de Vigo tamén amosan unha
elevada ocupación, existindo moita demanda. Dita demanda xera prezos moito
máis elevados do que se atoparían nuns marxes normais.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:

1. Ten pensado a Xunta de Galicia aportar recursos económicos equivalente ó
que aportan conxuntamente o Concello de Vigo e a Deputación de
Pontevedra para a promoción de rutas aéreas no aeroporto de Peinador en
Vigo?
2. Cal é o investimento que dedica o Executivo autonómico a cada un dos tres
aeroportos que temos en Galicia?

Pazo do Parlamento, 20 de xullo do 2022
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Noelia Otero Lago
Patricia Otero Rodríguez
Martín Seco García
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Mercedes Queixas Zas e Alexandra Fernández Gómez,
deputado e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado 12 de febreiro tivo lugar en Compostela a xornada organizada polo
Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR) sobre “a rotura do mercado nos servicios
públicos”.
Nos informes presentados nesta xornada fixéronse afirmacións moi graves sobre
“concentración sospeitosa e destrución do mercado e da competencia” na contratación
de SOGAMA.
Diferentes persoas expertas cuestionaron os procedementos de licitación, os
criterios de valoración e os resultados da contratación de SOGAMA, coa concentración
da contratación nun grupo empresarial que controla a maior parte da operativa do
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complexo de Cerceda.

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

1
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OFICINA PARLAMENTAR

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

. Que valoración lle merecen á Xunta ás acusacións de concentración sospeitosa
e destrución do mercado e da competencia nas adxudicacións de SOGAMA?
. Que medidas ten previsto levar a cabo a Xunta en relación coa concentración
de adxudicacións nun mesmo grupo empresarial?
. Ten previsto o goberno galego revisar os criterios de valoración das ofertas?

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022

Asdo.: Luis Bará Torres
Mercedes Queixas Zas
Alexandra Fernández Gómez
Deputado e deputadas do G.P. do BNG
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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.
Nos últimos anos e na sociedade actual, o sector turístico ten que renovarse
continuamente o que implica a necesidade de mellorar a calidade da oferta, así
como unha loita continua contra o axuste estacional. Neste contexto xorden os
xeodestinos. Temos aquí unha gran ferramenta na nosa terra para axudar ó sector
turístico a saír desta crise no que está inmerso.
Os xeodestinos turísticos que existen actualmente en Galicia están agrupados por
concellos das catro provincias galegas, onde espazos de interese natural e
histórico agardan ao viaxeiro.
A Lei 7/2011 de turismo de Galicia, do 27 de outubro, recolle no seu artigo 23 o
concepto de xeodestinos turísticos, que define como "'as áreas ou os espazos
xeográficos limítrofes que comparten unha homoxeneidade territorial baseado
nos seus recursos turísticos naturais, patrimoniais e culturais. " O artigo sinala
que será “a consellería competente en materia de turismo" a encargada de definir
estes xeodestinos, previa consulta cos concellos e “Cas entidades
supramunicipais interesadas".
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O ritmo de traballo arredor dos xeodestinos que a Xunta de Galicia amosou no
2011 - Lei de turismo en outubro e mapa en novembro - non veu acompañada dun
desenvolvemento normativo posterior. E a actuación da Xunta de Galicia ten
xerado tanto as queixas dos concellos como amplas dúbidas da situación real dos
xeodestinos.
O escaso tempo transcorrido entre a presentación da lei e o mapa, fai albergar
dúbidas razoables acerca de se a Xunta de Galicia - como dixo daquela - tivo
oportunidade de contar coa opinión de todos os concellos de Galicia. Ademais, o
mapa de xeodestinos nunca foi elevado á categoría de documento oficial. Non foi
obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia. A pesares diso, o mapa foi
revestido de oficialidade e, de feito, é o documento que a propia Xunta de Galicia
vén tendo en conta á hora de distribuír as axudas públicas ós xeodestinos.

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
139072

O Grupo Parlamentario Socialista lamenta a confusión xerada pola Xunta de
Galicia en torno ó concepto de xeodestino, confusión que lle resta eficacia á hora
de converterse no instrumento impulsor do turismo que recolle a Lei 7/2011. Algo
que resulta especialmente grave neste momento de crise sociosanitaria, no que o
sector turístico precisa claridade e políticas de estimulo para sobreporse ó efecto
da covid.
O Parlamento galego aprobou por unanimidade o pasado mes de marzo unha
proposición non de lei onde o Grupo Socialista instaba a Xunta de Galicia a que,
unha vez atendidas as consultas e achegas relativas á modificación do Mapa de
Xeodestinos presentadas polas entidades locais, e segundo o artigo 23 da Lei de
turismo de Galicia, despois da consulta aos concellos e entidades
supramunicipais, proceda á elaboración e publicación do mapa definitivo dos
xeodestinos turísticos de Galicia, así como a que desenvolva un marco normativo
que regule esta figura e a definición do seus órganos xestores, funcións,
competencias e os mecanismos de modificación do mapa.
A Xunta de Galicia ten que abrir un proceso de diálogo cos concellos e coas
deputacións para estudar e redefinir os posibles cambios no devandito mapa
actual de xeodestinos.
E ese mapa resultante dese proceso, unha vez escoitadas as suxestións dos
concellos e feitos os cambios oportunos, deberá adquirir un verdadeiro carácter
oficial coa a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.
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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. Abriu a Xunta de Galicia un proceso de diálogo cos concellos e coas
deputacións para estudar e redefinir os posibles cambios no devandito
mapa actual de xeodestinos?
2. Que está a facer a Xunta de Galicia para desenvolver o marco normativo,
para definir con claridade o proceso de creación dos xeodestinos, así como
a definición dos seus órganos xestores, funcións, competencias e os
mecanismos de modificación do mapa?

Pazo do Parlamento, 20 de xullo do 2022
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Noelia Otero Lago e Martín Seco García,
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 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
A cidade de Vigo estase convertendo nun lugar de referencia turística a nivel de
toda España, proxectando a súa imaxe como cidade e impulsando tamén o
turismo en Galicia.
Desde o ano 2018 a cidade ven incrementando o número de turistas. Os datos de
ocupación hostaleira así o amosan, entre novembro e xaneiro do ano 2019-2020 a
ocupación media foi dun 81,68 %, sendo nas fins de semana a ocupación dun
90,20 %. Estas cifras supoñen un incremento do 10 % con respecto ao ano 2018.
Datos que non teñen precedentes na cidade de Vigo.
No mes de decembro do ano 2019 as pernoctacións en Vigo disparáronse,
subindo un 50,99 %. O dato de pernoctacións globais neste mes son os mellores
datos desde que hai rexistro do INE de Vigo.
O número de visitantes totais tamén increméntase nun 37,09 %. Igual que no
caso das pernoctacións. O dato de turistas no mes de decembro, son os mellores
desde que hai rexistro do INE de Vigo. Vigo en número de visitantes nacionais
crece nun 50,98 %.
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No mes de agosto de 2021, pese as restricións da pandemia da COVID-19, a
cidade tivo unha ocupación hoteleira do 90 % e non só con visitantes nacionais,
senón tamén internacionais (Alemaña, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido,…)
Esta gran subida do turismo en Vigo co seu consecuente retorno económico foi
recoñecido por todo o tecido económico e social da cidade. Este incremento no
número de visitantes ten unha gran repercusión social e económica para Vigo,
pero tamén para toda Galicia.
A importancia do turismo de Vigo en todos os meses do ano é grazas á
desestacionalización da súas ofertas o Nadal, as Illas Cíes, as praias, feiras, festas,
etc.
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Con estes datos a Xunta de Galicia debería comezar a apoiar o proceso de
desenvolvemento turístico de Vigo, incrementando a presencia da cidade na súas
campañas de promoción que se fai de Galicia e apoiando economicamente á
Administración local no seu obxectivo de converter a esta cidade como referencia
do turismo nacional.
O Grupo Parlamentario Socialista reclámalle ó Goberno autonómico que apoie
economicamente o desenvolvemento turístico de Vigo nos orzamentos do ano
2022.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. A Xunta de Galicia vai apoiar o desenvolvemento turístico da cidade de
Vigo?
2. A Axencia de Turismo de Galicia vai incrementar a presencia da cidade de
Vigo nas campañas de promoción que se fan desde a Consellería de
Turismo?

Pazo do Parlamento, 20 de xullo do 2022
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Noelia Otero Lago
Martín Seco García
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 20/07/2022 11:12:45
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Noelia Otero Lago na data 20/07/2022 11:12:53
Martín Seco García na data 20/07/2022 11:13:01
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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.
O orzamento para 2022 en comercio é de 18.375.611 euros cae en 5.118.994
euros con respecto ó orzamento do ano 2021. Isto demostra que o comercio non é
un sector estratéxico para a Xunta de Galicia.
Esta crise da COVID-19 ten como consecuencia que o sector do pequeno e
mediano comercio non puideron facer fronte aos gastos fixos e están ao límite de
perder a súa liquidez. A situación estase volvendo insostible dende o punto de
vista económico e está afectando á supervivencia dun sector de forte implantación
en Galicia. Un sector formado por pequenos negocios con poucos marxes de
beneficios e que dependen da capacidade de consumo da cidadanía.
Estímase que como mínimo e con carácter xeral os comercios de Galicia tiveron
unhas perdas superiores ó 20 %, que xa comprometen en moitos casos a
viabilidade do proxecto comercial. A media de perdas alcanzadas sitúase entre o
30 % e o 40 %. A Federación Galega de Comercio estima que entre o 20 % e o
25 % dos negocios poderían pechar ó longo deste 2021.
E ante estes datos o Goberno autonómico baixa 5 millóns o programa 751AOrdenación, regulación e promoción do comercio interior de Galicia nos
orzamentos para 2022.
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Non é razoable que en 11.627 millóns que vai ter a Xunta de Galicia de
orzamento para o ano 2022 non incremente a partida para comercio.
E por se isto fóra pouco no primeiro semestre do ano só se executou o 7 % do
orzamento que ten o Goberno galego para ordenación, regulación e promoción do
comercio de Galicia.
Ante a mala situación do pequeno comercio o que debería facer Feijóo e os seus
conselleiros é polo menos ter executado boa parte do orzamento deste sector para
impulsalo e apoialo. Esta é unha mostra máis da mala xestión do Executivo do Sr.
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Feijóo e tamén é mostra do pouco que lle importa o sector do pequeno e mediano
comercio.
E con este ínfimo orzamento, a Xunta de Galicia debería executalo, porque na X
Lexislatura deixou sen executar 18 millóns como se pode comprobar na partida
751-A.
É necesario actuar con contundencia e firmeza, e facelo xa, se queremos salvar ó
sector. Se ben é certo que se tomaron algunha medidas desde a Administración
autonómica, pero son medidas totalmente insuficientes dada a extrema gravidade
da situación que está vivindo o pequeno e mediano comercio.
Para iso fai falla completar e mellorar as medidas para preparar o regreso da
actividade económica á normalidade unha vez que estamos xa nunha nova etapa
da pandemia. Do contrario nada poderá evitar o peche masivo do pequeno e
mediano comercio e a enorme perda de postos de traballo, así como as graves
consecuencias que suporía para a economía a tódolos niveis.
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 incrementar o orzamento no programa
751A-Ordenación, regulación e promoción do comercio interior?
2. Vai a Xunta de Galicia a fomentar a orientación, información e
asesoramento ó sector comercial galego, así como a formación continua en
dixitalización do sector do comercio?
3. Ten pensado o Goberno galego elaborar campañas e promocións para que a
xente moza merque no pequeno e mediano comercio?
4. Vai a Xunta de Galicia elaborar un programa para fomentar o relevo
xeracional no sector do comercio?

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-5GMQ1tSBT-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Pazo do Parlamento, 20 de xullo 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 20/07/2022 11:13:41
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Martín Seco García na data 20/07/2022 11:13:48
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, 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.
Os menús dos comedores escolares de Moaña xestionados de forma indirecta pola
Xunta de Galicia, a través dunha empresa de catering, están xerando gran
malestar no municipio pola perda de calidade dos pratos.
A comunidade educativa de Moaña vén de trasladar a súa preocupación pola
situación dos comedores escolares do CEIP de Tirán, Seara, Domaio, A Guía,
Quintela, Abelendo e as escolas infantís Berducedo e de O Con. Son 286 alumnos
e alumnas afectados por estas deficiencias no menú dos comedores destes
colexios.
No último ano estase a constatar unha perda de calidade nos menús ofrecidos ós
cativos e cativas, o que está a orixinar continuas queixas e reclamacións por parte
das familias e dos responsables dos centros de ensino, que teñen en común
múltiples aspectos negativos relativos á cantidade, presentación, elaboración e
adecuación dos menús.
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Esta situación estase a agravar desde o inicio do curso 2021/2022, e son
numerosas as reclamacións efectuadas polos diferentes centros de ensino ante
comedores escolares, un organismo dependente da Consellería de Educación. Sen
embargo, as reclamacións non son atendidas e a calidade do servizo de comedor
continúa a deteriorarse.
Sen cuestionar que os menús estean deseñados correctamente desde un punto de
vista nutricional, é unha realidade que moitos dos menús ofrecidos son pouco
atractivos para os seus destinatarios, ben porque o aspecto da comida non é
agradable; porque se elaboren dous pratos fríos para compoñer un menú; porque
as racións de comida sexan habitualmente escasas e en ocasións tamén se sirvan
frías; ou porque os menús sexan elaborados en desacordo coa climatoloxía do
momento.
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Trátase dun tema que está a orixinar unha importante preocupación no seo da
comunidade educativa de Moaña. A alimentación é unha cuestión vital para toda a
poboación, e especialmente para os nenos e nenas, que están nun período de
crecemento e que pasan moitas horas na escola desenvolvendo unha actividade
intensa.
Non só é un feito importante a cuestión da calidade con que se atende as
necesidades do alumnado, senón tamén o é como eles aprenden pautas saudables
de alimentación para manter uns hábitos de vida san que lles acompañen sempre.
Pero, a realidade que estamos a vivir é outra, e en moitas ocasións os cativos
marchan para as súas casas despois dunha experiencia frecuentemente negativa
coa comida. As familias están preocupadas e alarmadas pola calidade da
alimentación dos seus fillos e fillas e sentíndose frustradas por ter que facer uso
dun servizo de comedor que debía servir para mellorar a conciliación familiar.
Esta grave situación que afecta os nenos e nenas de Moaña, e que impacta
directamente sobre a súa saúde, debe ser corrixida, para o que é preciso que a
Xunta de Galicia deixe de primar o criterio económico sobre o da calidade
alimentaria, co fin de que se poidan presentar uns menús escolares correctos e
saudables.
Por todo o exposto, as deputadas que asinan formulan a seguinte pregunta para o
seu debate en Comisión:
Vai a Xunta de Galicia modificar as condicións do servizo de catering nos
comedores escolares de Moaña, tendo en conta que do servizo que se presta
depende a alimentación dos nenos e nenas desta vila?
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Pazo do Parlamento, 20 de xullo do 2022
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Noelia Otero Lago
Noa Díaz Varela
Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 20/07/2022 11:15:10
Noelia Otero Lago na data 20/07/2022 11:15:17
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Noa Susana Díaz Varela na data 20/07/2022 11:15:25
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Noelia Otero Lago e Martín Seco García,
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 reposta oral en
Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
O turismo de cruceiros na cidade de Vigo tivo o seu récord en 2011, cando 118
cruceiros atracaron na cidade. Desde entón todo empeorou e ningún dos
responsables portuarios puido volver remontar as cifras. A competencia que
supoñen A Coruña e Oporto (Leixoes), con acordos comerciais para colaborar en
detrimento de Vigo, é demoledora.
Os datos non enganan. Este mes de novembro de 2021, A Coruña fixo pública a
súa previsión para 2022. Segundo o presidente da Autoridade Portuaria, o
próximo ano contarán con 170 escalas, o que suporía un 42 % máis que o récord
acadado ata agora de 120 buques en 2017. A cidade herculina esperaba recibir
uns 140 barcos o próximo ano, pero tras un Congreso en Madrid organizado por
Cruises News Media Group, o número ascendeu a 170 atraques.
A Autoridade Portuaria de Vigo conta a día de hoxe cunha previsión de 70 buques
para 2022. É certo que aínda se está a negociar con navieiras e operadores, pero
as cifras finais non variarán moito, nin sequera co habitual incremento que se
produce por escalas imprevistas. En todo caso, sen contar os dous últimos anos
pola pandemia (7 barcos en 2020 e 25 en 2021), a cifra tamén se reduce con
respecto ao curso anterior vixente, en 2019, cando houbo 74 cruceiros.
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E é que desde aquel 2011 no que Vigo chegou ao seu teito, a cifra non parou de
baixar. En 2014, os peiraos da cidade recibiron 81 embarcacións e en 2017 tivo
lugar o anunciado "sorpasso" coruñés. Agora hai cinco anos A Coruña alcanzou o
seu máximo histórico, cos 120 barcos mencionados, e Vigo quedouse en pouco
máis da metade, 61.
O Concello de Vigo e o Porto de Vigo acordaron este mes de novembro crear un
Comité Turístico de Cruceiros para ofrecer unha imaxe integradora do Porto e do
destino e poder así influír na programación de escalas dos próximos anos.
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Esperemos que o Porto de Vigo empece a decatarse da diminución continua deste
turismo na cidade e comece a tomar máis medidas para incrementar o número de
cruceiros no seu porto.
A Xunta de Galicia, e concretamente a Axencia de Turismo de Galicia, debería
tamén tomar medidas para incrementar o turismo de cruceiros na cidade de Vigo
e volver polo menos as cifras do 2011.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Que xestións están facendo desde a Axencia de Turismo de Galicia para
mellorar o turismo de cruceiros no Porto de Vigo?
2. Ten pensado a Xunta de Galicia poñer en marcha medidas para recuperar o
turismo de cruceiros no Porto de Vigo e así mellorar as cifras neste sector
turístico na cidade?
Pazo do Parlamento, 20 de xullo do 2022
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Noelia Otero Lago
Martín Seco García
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 20/07/2022 11:16:07
Noelia Otero Lago na data 20/07/2022 11:16:15
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Patricia Otero Rodríguez e Eduardo Ojea Arias,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e
Servizos.
O 24 de maio de 1999, o presidente da Xunta de Galicia inauguraba a autoestrada
do Val Miñor (AG-57), a primeira vía de alta capacidade propiedade da Xunta de
Galicia.
A Xunta de Galicia concedeu a explotación das súas autoestradas á empresa
Autoestradas de Galicia, pertencente ao mesmo grupo do que forma parte Audasa,
concesionaria da explotación da autoestrada do Atlántico. Esta concesión da AG57 rematará en febreiro de 2045.
O Executivo autonómico comeza este ano 2022 coa subida de tarifas da AG-57 en
5 céntimos, feito que volve a indignar a poboación do Val Miñor. Circular desde
Vigo a Vincios sae en 0,40, a Gondomar 0,90, a Nigrán 1,15 e ata Baiona 1,70
céntimos.
As viaxes entre os tres concellos miñoranos tamén son máis caros. Desde Vincios
custa 0,55 ir a Gondomar; 0,85 a Nigrán; 0,70 ata A Ramallosa e 1,40 ata Baiona.
O traxecto entre A Ramallosa e Baiona ascende a 0,70 céntimos; o que une
Nigrán con Baiona págase a 1,15 euros e o que se sitúa exclusivamente por
Nigrán, entre Porto do Molle e Ramallosa, chega ós 0,35 céntimos.
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A Xunta de Galicia, lonxe de liberar esta autoestrada o que fai dende o 1 de
xaneiro deste ano é volver a subir a tarifa da AG-57 en 5 céntimos, por iso o
Grupo Parlamentario Socialista reclamamos que rebaixe as peaxes da autovía
AG-57 que une Vigo cos tres concellos do Val Miñor, mentres o Goberno
autonómico non liberalice a peaxe desta autoestrada.
Os concellos do Val Miñor veñen reclamando desde hai anos liberar a peaxe
desta autoestrada, ao constituír unhas infraestruturas vitais para a súa veciñanza,
cás avantaxes sociais e económicas que se derivarían desta acción, tales como a
desconxestionamento e seguridade no tráfico ou o aumento da competitividade
empresarial.
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Tal medida contribuiría a acadar unha maior equidade e igualdade, posto que a
Xunta de Galicia leva realizando desde hai anos as súas actuacións en materia de
autoestradas e autovías por sistemas que non impoñen peaxe algún para a
cidadanía. Polo que resulta máis incomprensible que os veciños e veciñas do Val
Miñor se vexan gravados fronte o resto da cidadanía galega, xa que a totalidade
de vías de altas prestacións da Comunidade Autónoma son gratuítas (AG-56
Santiago – Brión – As Galanas (N-550) - Pardiñas, Salnés, Barbanza, A-52 –
Portugal, Morrazo, AG-53 e AG-54 conexión ca autoestrada Santiago a Ourense,
etc...) .
A propia Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, xa contiña tal
posibilidade, ao establecer no seu artigo 30.2 que “nos treitos das estradas onde
se estableza un pagamento de peaxe ou taxa polo seu uso, a administración
titular poderá establecer medidas ou procedementos compensatorios que veñan
reducir ou anular o pagamento directo pola persoa usuaria”.
Por outro lado, a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade reduciu as tarifas das
autovías galegas, pero que unicamente serían aplicables para empresas do
transporte e en horario nocturno, o que fará que teña uns efectos practicamente
inapreciables e mínimos, descartables para a maioría das persoas usuarias. Igual
que acontece coa aprobación do desconto do 100 % na viaxe de ida e volta ás
familias numerosas, que se fixo efectivo a mediados de agosto do ano pasado. A
maioría das persoas usuarias desta autoestrada non compren estes requisitos.
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Os tres alcaldes do Val Miñor, xunto co Grupo Parlamentario Socialista,
volvemos reclamar ó Goberno autonómico deixar libre de peaxes a AG-57 para
convertelo na auténtica circunvalación dos concellos de Nigrán, Gondomar e
Baiona. Esta é unha vella reclamación da veciñanza e representantes políticos do
Val Miñor. O Executivo autonómico é o propietario da Autoestrada do Val Miñor
e os tres alcaldes coinciden en eliminar a peaxe da autoestrada AG-57.
A Autoestrada AG-57 é a vía que une de xeito máis rápido e directo o Val Miñor
con servizos básicos como o Hospital Álvaro Cunqueiro, a Universidade de Vigo,
o aeroporto de Peinador ou o Parque Tecnolóxico de Valadares. Ir ao médico ou
estudar non pode significar para a veciñanza do Val Miñor un plus de desembolso
con respecto a outras áreas.
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Ten pensado a Xunta de Galicia establecer de xeito inmediato a rebaixa das
peaxes, mantendo a tarifa do ano 2021, para a totalidade das persoas
usuarias da citada autoestrada autonómica, superando o marco establecido
no Decreto 183/2015, do 10 de decembro, polo que se aproba o convenio
entre a Xunta de Galicia e Autoestradas de Galicia, Concesionaria da Xunta
de Galicia, S.A. polo que se regula a bonificación da peaxe da autoestrada
Puxeiros-Val Miñor (AG-57)?
2. Cando vai presentar a Xunta de Galicia os estudos precisos para proceder á
liberalización da peaxe da autoestrada competencia da Comunidade
Autónoma AG-57 de Puxeiros – Val Miñor?

Pazo do Parlamento, 20 de xullo do 2022
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Patricia Otero Rodríguez
Eduardo Ojea Arias
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 20/07/2022 11:17:27
Patricia Otero Rodríguez na data 20/07/2022 11:17:35
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán e Martín Seco García, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 6.ª, Industria, Enerxía,
Comercio e Turismo.
Se algo evidencia esta crise da Covid-19 é a importancia de apostar pola
investigación e a innovación. A investigación e a innovación teñen a capacidade
para dar respostas aos grandes retos e aos problemas do mundo no que vivimos.
Galicia ten que apostar firmemente pola ciencia e innovación como valor
estratéxico e piar do benestar e do crecemento.
O último Informe de Innovación Rexional da Comisión Europea, correspondente
ao ano 2021. Galicia consegue subir 34 postos no ranking europeo. Se hai dous
anos ocupaba o posto número 190, agora é o posto 156 dun total de 240 rexións.
Non obstante, a pesar de que mellora nalgúns dos indicadores analizados, falla
nun clave: o gasto en I + D nos sectores público e privado, que non só empeora
en comparación con 2019 senón que está aínda lonxe da media europea.
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Galicia sitúase no grupo de rexións de innovación moderada, pero no nivel baixo.
A súa cualificación mellorou 16 puntos en dous anos ata o 78,9, sendo a media
europea de 100. Se se compara co resto de España, ocupa o oitavo posto no
ranking, moi por detrás das rexións clasificadas na categoría "forte". Como o País
Vasco ou Madrid, polo que parece claro que temos marxe de mellora para situar a
Galicia como referente.
A Xunta de Galicia ten que reforzar as políticas públicas de transferencia de
coñecemento e innovación empresarial, con especial atención ás pemes. A
existencia de tres universidades e seis centros tecnolóxicos parece un bo punto de
partida para que as empresas galegas se beneficien dos resultados da súa
investigación, mediante acordos de transferencia de tecnoloxía e proxectos de
colaboración. Aínda que nos últimos anos se favoreceron estas relacións públicoprivadas, o certo é que aínda estamos moi lonxe de alcanzar niveis que nos sitúen
como referentes.
Só unha parte moi pequena do coñecemento xerado nas universidades e centros
tecnolóxicos pasa a formar parte das empresas.
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O Executivo autonómico ten que apostar por un modelo que priorice a I+D+i e
máis nestes momentos onde a economía vai depender da innovación e da
investigación.
O pasado 1 de xuño o Goberno do Sr. Feijoó anunciaba poñer en marcha un
programa de impulso á innovación nas pemes cun orzamento de 12 millóns para
beneficiar a 15.000 pemes da nosa comunidade. Este orzamento non é suficiente
para darlle pulo á innovación nas pemes. O grupo parlamentario demandamos
que se faga un investimento serio e rigoroso en innovación por parte da Xunta de
Galicia.
A inversión en innovación das empresas galegas acadou 722 millóns de euros en
2020, en 2019 a partida superou os 760 millóns de euros. A diferencia está no
número de empresas que innovaron. Fai dous anos foron 1556 e no 2020 as
empresas innovadoras foron 1296, o que supón un descenso do 27 %, segundo a
Enquisa de Innovación de empresas que publicou en decembro do ano pasado o
INE.
A evolución do gasto total en innovación encaixa con comportamento dunha das
súas patas, a I+D interna, segundo o estudio publicado polo Instituto Galego de
Estatística o 30 de decembro de 2021. Foron 299 millóns en 2020, fronte ós 307
millóns de 2019. O 43 % da inversión ven do 7 % das empresas con máis de 250
persoas traballadoras. As empresas con actividades de I+D de menos de 50
empregados descenderon un 35 % desde 2008 e un 21 % as empresas que teñen
entre 50 e 249 persoas asalariadas.
O gasto en innovación concéntrase casa vez máis nas grandes empresas en
Galicia. A inversión aguantou no 2020, pero os negocios que renovaron produtos
e procesos baixaron un 27 %. O 43 % da I+D ven de 42 compañías con máis de
250 persoas empregadas.
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Na actualidade as pequenas e medias empresas deben camiñar da man da
innovación para poder competir e o deber da Administración autonómica é axudar
a que este obxectivo sexa unha realidade.
Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Cal foi o investimento real da Xunta de Galicia en innovación para pemes
na nosa Comunidade Autónoma no ano 2021 e no que vai deste ano?
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2. Ten pensado o Goberno autonómico incrementar o orzamento do programa
para impulsar a innovación nas pemes da nosa comunidade?
3. Vai o Executivo autonómico a reforzar as políticas públicas de
transferencia de coñecemento e innovación empresarial, con especial
atención ás pemes. Contando para elo, coas tres universidades galegas e os
seis centros tecnolóxicos, para que as empresas galegas se beneficien dos
resultados da súa investigación, mediante acordos de transferencia de
tecnoloxía e proxectos de colaboración?

Pazo do Parlamento, 20 de xullo do 2022
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Martín Seco García
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Martín Seco García, Pablo Arangüena
Fernández, Paloma Castro Rey e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo,
deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
A concesión de subvencións en Galicia está regulada na Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia desenvolvida no Decreto 11/2009, do 8 de
xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia, configurando o marco legal ao que se debe adaptar a
xestión das subvencións concedidas en Galicia.
Así, a Lei 9/2007 de subvencións de Galicia, no seu Capítulo II establece as
disposicións comúns ás subvencións públicas e indica que “os órganos da
administración que propoñan o establecemento de subvencións, con carácter
previo, deberán concretar nun plan estratéxico de subvencións os obxectivos e
efectos que se pretenden coa súa aplicación, o prazo necesario para a súa
consecución, os custos previsibles e as súas fontes de financiamento, e
supeditaranse, en todo caso, ao cumprimento dos obxectivos de estabilidade
orzamentaria” e o Decreto 11/2009 polo que se aproba o Regulamento da Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, que no seu capítulo II regula a
planificación e o contido dos ditos plans estratéxicos.
De igual xeito, o artigo 19.1 da Lei 9/2007 establece que “o procedemento
ordinario de concesión de subvencións tramitarase en réxime de concorrencia
competitiva”, e no seu punto 4 indícanse os casos nos que se poderán conceder
subvencións de forma directa, desenvolvendo no Capítulo III o procedemento de
concesión directa, que é regulado no Capítulo II do Decreto 11/2009.
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Por iso as deputadas e os deputados que asinan formulan as seguintes preguntas
para o seu debate en Comisión:
1. Cales foron os criterios empregados pola Axencia Turismo de Galicia para
establecer os convenios de colaboración con determinados concellos
galegos durante a X Lexislatura?
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2. Vai a Consellería de Cultura e Turismo publicar no prazo máximo de tres
meses a totalidade dos convenios asinados pola Axencia Turismo de
Galicia con determinados concellos galegos na X lexislatura con indicación
do nome do concello e a contía total recibida por cada un a través destes
convenios?

Pazo do Parlamento, 20 de xullo do 2022
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Martín Seco García
Pablo Arangüena Fernández
Paloma Castro Rey
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Noa Díaz Varela, Martín Seco García 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 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
Exposición de motivos
O ano 2021 como ano Xacobeo, se a situación pandémica actual mellora,
espérase que na nosa Comunidade Autónoma reciba gran afluencia de
peregrinos/as. A imaxe que debemos dar cara ese turismo debería ser moito
mellor. Eses peregrinos/as vanse aloxar en albergues, moitos dos cales teñen as
instalacións con moitas deficiencias e incluso non son accesibles.
A antigüidade dos albergues de peregrinos e peregrinas fai necesarias inversións
significativas para a súa adecuación a tódolos turistas que visitan a nosa terra e
máximo cando estamos a catro meses do ano Xacobeo 2021. Son moitos os
albergues públicos que pertencen á Xunta de Galicia que necesitan inversión e
melloras nas súas instalacións.
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Dende o Grupo Parlamentario dos Socialistas creemos que a nova Consellería de
Turismo debe revisar tódolos albergues públicos da nosa comunidade para que
sexan accesibles e non discriminar á persoas con mobilidade reducida. Os
albergues públicos teñen que ser un espazo de integración de tódalas persoas.
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Cando se van facer accesibles para persoas en cadeiras de rodas os
albergues da rede pública da Xunta de Galicia?
2. Canto orzamento se vai inverter nestes albergue para facelos accesibles?

Pazo do Parlamento, 20 de xullo do 2022
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Noa Díaz Varela
Martín Seco García
Marina Ortega Otero
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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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.
Desde a irrupción da pandemia da Covid-19, o sector turístico en Galicia atópase
nun momento transcendental. En primeiro lugar polas graves consecuencias
sanitarias. E en segundo lugar, porque causou unha importante crise económica
que afectou especialmente ao sector turístico.
Concellos coma o de Vilaboa están padecendo esta gran diminución do turismo, a
pesar de ter diferentes lugares con atractivo turístico, como son: o entorno de
Castiñeiras co Mirador de Cotorredondo que abrangue as vistas das tres rías
baixas (Arousa, Pontevedra e Vigo), os roteiros de muíños en Vilaboa e Cobres,
petróglifos e mámoas como patrimonio arqueolóxico, a Enseada de San Simón
declarada zona Rede Natura 2000, coas Salinas de Ulló como lugar de gran
interese turístico.
En Vilaboa tamén pasa o Camiño de Santiago portugués que atravesa o Concello
entre Soutomaior e Pontevedra (Paredes-Figueirido e Bértola). A Consellería de
Turismo, estando a tres meses do Xacobeo 2021, debería facer unha limpeza e
actualizar a sinalización de maneira urxente desta parte do camiño para dar unha
boa imaxe da nosa terra a tódolos peregrinos e peregrinas que pasen por esta parte
do Camiño de Santiago.
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Todo este patrimonio hai que poñelo en valor dándolle a maior difusión posible e
pondo a disposición dos concellos os medios necesarios para poder desenvolver
actividades turísticas. O Concello de Vilaboa é un concello cun pequeno
orzamento e isto fai que non poda facer toda a promoción e actividades turísticas
necesaria para a súa vila.
A Xunta de Galicia e concretamente a nova Consellería de Turismo, tería que
impulsar o turismo nestas pequenas vilas, como nas cidades e así poder potenciar
o turismo a través dunha dotación orzamentaria aos concellos e tendo unha
páxina web actualizada onde se promocione as vilas e cidades da nosa
Comunidade Autónoma.
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A páxina de Turgalicia está sen actualizar e con información errónea das vilas e
cidades. Deberíase actualizar os datos das vilas e cidades para que non leven a
confusión as/os turistas que visitan a nosa terra.
Por todo isto demandamos dende o Grupo Parlamentario Socialista que se faga
promoción e actividades turística adecuada para dar un mellor servizo aos turistas
que pasen por Vilaboa e por tódalas vilas e cidades de Galicia.
Por todo o anteriormente exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan
as seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. A Xunta de Galicia vai dotar dunha partida orzamentaria ao Concello de
Vilaboa para mellorar a afluencia do turismo na súa vila?
2. A Consellería de Turismo limpará e mellorará a sinalización do Camiño de
Santiago portugués o seu paso pola vila de Vilaboa?
Pazo do Parlamento, 20 de xullo do 2022
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Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Martín Seco García
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego 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.
A atención primaria do sistema sanitario de Galicia está sendo obxecto de debate
e discusión por parte de todos os axentes implicados no deseño e implementación
das políticas sanitarias, incluídos por suposto os propios profesionais que
traballan no sistema.
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Dende hai tempo existen numerosas reivindicacións e queixas sobre a saturación
do sistema, dita saturación tivo un maior incremento debido a pandemia da
Covid-19. Isto vén dunha ineficiente xestión en termos de recursos materiais e
humanos froito das políticas de recortes executadas polo Partido Popular dende a
Xunta de Galicia. Ao fío desta situación, veu estando en entredito o modelo tanto
de xestión como asistencial aplicado en atención primaria. Estas tensións entre
profesionais e xestores do sistema viu en Galicia un foco específico de protestas,
concatenándose a folga do persoal dos PAC, as diferentes manifestacións
multitudinarias e a dimisión de case a totalidade dos xefes de servizo de atención
primaria da área sanitaria de Vigo, a máis grande de Galicia.
A Xunta de Galicia vén de desenvolver un proceso de lavado de cara có cambio
de Conselleiro de Sanidade e do equipo directivo do Sergas e coa conformación
de comisións de traballo que, supostamente, terían a capacidade de modificar as
ineficiencias do sistema e ofrecer solucións para unha reformulación do modelo
de atención primaria. Non en tanto, o desencanto parece terse consolidado, xa que
a política do novo conselleiro é unha política continuista do anterior equipo e co
anuncio xa de medidas antes de recibir as conclusións, e coa non concreción a
través dos orzamentos dun modelo real de transformación e de afrontamento os
problemas reais de precariedade e déficit en volume de RRHH, así como unha
necesidade de reorganizar a primeira e darlle máis peso dentro do global do
sistema sanitario.
A volta ao colexio está xerando un auténtico colapso na atención primaria
viguesa, tanto o Punto de Atención continuada (PAC) como os pediatras dos
centros de saúde están completamente desbordados e están chegando a situación
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límite provocado polas moitas consultas de cativos e cativas con catarros, febre e
síntomas que poidan ser sospeitosos de Covid-19.
Ademais os médicos dos centros de saúde dedican gran parte de mañá a
comunicar vía telefónica os resultado dos PCR ás familias, demandando outro
sistema para comunicar os resultados para que non sexan os facultativos os que
teñan que realizar estas chamadas.
A situación agrávase máis a fin de semana, cando os PAC están abertos as 24
horas porque teñen que atender tódalas urxencias de atención primaria. Reflexo
de todo isto é que o pasado 19 de setembro este servizo de urxencia vigués viuse
colapsado polas atencións a rapaces e rapazas con síntomas sospeitosos de Covid19, ata o punto que se fixeron nun dos PAC 127 probas PCR nesa xornada e non
tendo atención pediátrica no PAC onde aconteceron estes feitos.
O último mes os casos positivos na área sanitaria de Vigo multiplicáronse por tes
pasando de 154 do 22 de agosto aos 511 comunicados polo Sergas o día 23 de
setembro
Por todo isto esiximos dende o Grupo Parlamentario Socialista que se cubran as
prazas vacantes para dar o servizo sanitario á poboación de Vigo, principalmente
as prazas de atención pediátrica nas urxencias.
Por todo o anteriormente exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan
as seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-joKeC2aE9-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1. Que medidas considera a Xunta de Galicia necesarias tomar para mellorar a
atención de pediatría dos cativos e cativas de Vigo?
2. Vai a Xunta de Galicia a implantar outro sistema para comunicar os
resultados dos PCR ás familias?
3. Que valoración fai a Xunta de Galicia da situación actual da asistencia
sanitaria en pediatría na cidade de Vigo?
4. Que valoración fai a Xunta de Galicia da situación actual da asistencia
sanitaria do colapso da atención primaria na cidade de Vigo?

Pazo do Parlamento, 20 de xullo do 2022
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, 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.
É imprescindible avanzar cara novas vías de actuación na política industrial,
especialmente no contexto actual de fraxilidade crecente da economía
internacional. As expectativas para o ano actual e os 2021 e 2022, falan dunha
ralentización do crecemento moi importante debida á pandemia do da Covid-19.
É imprescindible mellorar a eficiencia das políticas de I+D+i, de apoio ao
emprendemento, e do estímulo ao cambio organizativo e á modernización
tecnolóxica e de infraestruturas.
É imprescindible un maior esforzo económico, pero este ten que vir acompañado
dos obxectivos de minimizar as barreiras ao crecemento e de mellorar a
produtividade do tecido industrial, non so dos sectores industriais máis intensivos
en coñecemento, senón tamén dos sectores industriais maduros.
É preciso establecer unha política industrial realista e con visión de futuro, que
permita que Galicia teña a oportunidade de gañar o seu futuro no escenario da
industria 4.0.
O Plan Galicia Innova 2020 da Xunta de Galicia tiña como parte dos seus
obxectivos consolidar a Galicia como territorio innovador para mellorar a
competitividade das empresas, favorecer o crecemento sostible e xerar postos de
traballo de calidade

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-oA1tzlzcv-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Para conseguir eses obxectivos o plan pretendía:
1. Incrementar nun 11 % o persoal empregado en actividades de I+D con
respecto a 2016.
2. Aumentar nun 15 % o número de empresas con actividades innovadoras
con respecto as 2016.
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3. Sumar un 20 % máis ao gasto empresarial en actividades innovadoras
respecto a 2016
4. Incrementar nun 15 % o volume de negocio por produtos novos ou
mellorados respecto ás 2016.
5. Acadar o 1,7 % de gasto sobre o PIB.
O Plan Galicia Innova 2020 da Xunta de Galicia non cumpriu ningún dos seus
obxectivos, resulta insuficiente e carece de contido á altura dos retos do sector. A
investigación, o desenvolvemento e a innovación teñen que ser un sector
estratéxico para as políticas públicas da Xunta de Galicia ante esta crise sanitaria
e económica que estamos a vivir.
O Grupo Parlamentario Socialista demanda á Xunta de Galicia a que aposte por
unha I+D+i reforzada e orientada aos resultados, atendendo en prioridade ás
actividades cunha base de coñecemento común de certa intensidade, fortalecendo
o sistema de ciencia e tecnoloxía, incrementando as aportacións públicas ao
mesmo.
Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. A Xunta de Galicia vai elaborar un ambicioso e novo plan galego de I+D+i
no prazo da lexislatura e cunha maior dotación orzamentaria que nos
permita duplicar o gasto en Investigación, Desenvolvemento e Innovación
para situar a Galicia na media española?
2. A Xunta de Galicia incrementou nun 11 % o persoal empregado en
actividades de I+D con respecto a 2016?

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-oA1tzlzcv-4
Verificación:
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3. A Axencia Galega de Innovación (GAIN) aumentou nun 15 % o número de
empresas con actividades innovadoras con respecto as de 2016?
4. A Xunta de Galicia sumou un 20 % máis ao gasto empresarial en
actividades innovadoras respecto a 2016?
5. O Goberno autonómico incrementou nun 15 % o volume de negocio por
produtos novos ou mellorados respecto as de 2016?
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6. O Goberno autonómico acadou o 1,7 % de gasto sobre o PIB como era o
seu obxectivo no Plan Galicia Innova 2020?
7. Cal foi o grado de execución do Plan Galicia Innova 2020 da Xunta de
Galicia?
Pazo do Parlamento, 20 de xullo 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 20/07/2022 11:29:20

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
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Martín Seco García na data 20/07/2022 11:29:28
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Martín Seco García e Paloma Castro Rey,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
É imprescindible avanzar cara novas vías de actuación na política industrial,
especialmente no contexto actual de fraxilidade crecente da economía
internacional. As expectativas para o ano actual e os 2021 e 2022, falan dunha
ralentización do crecemento moi importante debida á pandemia da Covid-19.

É imprescindible mellorar a eficiencia das políticas de I+D+i, de apoio ao
emprendemento, e do estímulo ao cambio organizativo e á modernización
tecnolóxica e de infraestruturas.
É imprescindible un maior esforzo económico, pero este ten que vir acompañado
dos obxectivos de minimizar as barreiras ao crecemento e de mellorar a
produtividade do tecido industrial, non so dos sectores industriais máis intensivos
en coñecemento, senón tamén dos sectores industriais maduros.
É preciso establecer unha política industrial realista e con visión de futuro, que
permita que Galicia teña a oportunidade de gañar o seu futuro no escenario da
Industria 4.0. E aínda máis nun contexto no que a ampliación da Unión Europea e
a crise trouxeron consigo o establecemento de facilidades para a deslocalización
de empresas galegas cara a outros territorios da Unión Europea.

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-sYinApCqk-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O Grupo Parlamentario Socialista demanda á Xunta de Galicia a que aposte por
unha I+D+I reforzada e orientada aos resultados, atendendo en prioridade ás
actividades cunha base de coñecemento común de certa intensidade, fortalecendo
o sistema de ciencia e tecnoloxía, incrementando as aportacións públicas ao
mesmo.
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Comisión:
A Xunta de Galicia vai impulsar medidas de apoio para que Galicia non se quede
fora en sectores de tecnoloxía punteiros como a robotización, a intelixencia
artificial, a computación na nube, os macrodatos ou o despregamento do 5G?

Pazo do Parlamento, 20 de xullo do 2022

Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Martín Seco García
Paloma Castro Rey
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 20/07/2022 11:30:18
Martín Seco García na data 20/07/2022 11:30:25
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Paloma Castro Rey na data 20/07/2022 11:30:35
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Martín Seco García e Paloma Castro Rey,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
É imprescindible avanzar cara novas vías de actuación na política industrial,
especialmente no contexto actual de fraxilidade crecente da economía
internacional. As expectativas para o ano actual e os 2021 e 2022, falan dunha
ralentización do crecemento moi importante debida á pandemia da Covid-19.

É imprescindible mellorar a eficiencia das políticas de I+D+i, de apoio ao
emprendemento, e do estímulo ao cambio organizativo e á modernización
tecnolóxica e de infraestruturas.
É imprescindible un maior esforzo económico, pero este ten que vir acompañado
dos obxectivos de minimizar as barreiras ao crecemento e de mellorar a
produtividade do tecido industrial, non so dos sectores industriais máis intensivos
en coñecemento, senón tamén dos sectores industriais maduros.
É preciso establecer unha política industrial realista e con visión de futuro, que
permita que Galicia teña a oportunidade de gañar o seu futuro no escenario da
Industria 4.0. E aínda máis nun contexto no que a ampliación da Unión Europea e
a crise trouxeron consigo o establecemento de facilidades para a deslocalización
de empresas galegas cara a outros territorios da Unión Europea.

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
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Verificación:
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O Grupo Parlamentario socialista demanda a Xunta de Galicia a que aposte por
unha I+D+I reforzada e orientada aos resultados, atendendo en prioridade ás
actividades cunha base de coñecemento común de certa intensidade, fortalecendo
o sistema de ciencia e tecnoloxía, incrementando as aportacións públicas ao
mesmo.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Comisión:
Vai poñer en marcha a Xunta de Galicia un soporte de axudas para medidas de
dixitalización industrial que suporían unha oportunidade para promover a
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innovación, a eficiencia
competitividade?

e

as

tecnoloxías

sustentables,

motores

Pazo do Parlamento, 20 de xullo do 2022
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Martín Seco García
Paloma Castro Rey
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 20/07/2022 11:31:07
Martín Seco García na data 20/07/2022 11:31:14

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
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Paloma Castro Rey na data 20/07/2022 11:31:24
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Noelia Otero Lago, Patricia Otero Rodríguez e
Julio Torrado Quintela, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a
súa resposta oral en Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo.
O Porto de Vigo é un elemento fundamental da economía de Vigo e de Galicia.
Como nodo loxístico e espazo produtivo permite o desenvolvemento de
importantes actividades portuarias como a pesca e a construción naval, o tempo
que facilita a internacionalización das empresas do entorno de Vigo, de Galicia e
do Noroeste Peninsular e constitúe unha porta de entrada ás actividades turísticas,
de lecer e deportivas.
Historicamente as actividades vinculadas ao Porto de Vigo permitiron explicar o
crecemento económico e social da cidade, a implantación empresarial en Vigo e a
súa contorna e a internacionalización e competitividade da actividade económica
deste territorio, xogando un papel decisivo para converter a Vigo na principal
cidade de Galicia. No presente e futuro da cidade, o Porto segue e seguirá
ocupando un papel fundamental, razón pola que é imprescindible o seu
funcionamento eficaz e eficiente.

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-qFD0epiGZ-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A implantación do Porto de Vigo no enclave natural da ría de Vigo, fai preciso
compatibilizar seu funcionamento presente e futuro coa preservación dun entorno
natural privilexiado e especialmente sensible.
Os socialistas leva anos
defendendo o valor ambiental da ría, a súa diversidade, a súa paisaxe e a
necesidade da conservación do entorno para manter e potenciar o atractivo da
cidade para as súas veciñas, veciños e empresas. Neste senso, a futura
presentación da candidatura das Illas Cíes a Patrimonio Natural da Humanidade
pretende reforzar esta protección ambiental e reforzar os procesos de
conservación deste importante e fráxil entorno.
A Autoridade Portuaria de Vigo vén de propoñer a ampliación da terminal de
Bouzas cun novo recheo de entre 60.000 e 82.000 metros cadrados. Dada a
fraxilidade medioambiental da ría é preciso garantir a mellora da actividade
portuaria o tempo que se eviten recheos que danan o ecosistema da ría.
Por outra banda, logo da nulidade do Plan de Delimitación de Espacios y Usos
Portuarios (DEUP), a autoridade portuaria está a tramitar unha nova delimitación
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que reduce de xeito importante as zonas de interacción porto-cidade e parece
esquecer que o porto é unha parte imprescindible do desenvolvemento urbano,
económico e social da cidade.
O alcalde de Vigo xa trasladou a Autoridade Portuaria de Vigo o rexeitamento da
cidade a novos recheos e a necesidade de mellorar a relación porto-cidade.
Cómpre agora propoñer ao Parlamento de Galicia un pronunciamento sobre estas
cuestións.
O Grupo Parlamentario Socialista rexeita calquera proxecto portuario que supoña
novos recheos na ría de Vigo.
Por todo o exposto anteriormente, as deputadas e o deputado que asinan formulan
as seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. A Autoridade Portuaria de Vigo vai a paralizar calquera iniciativa que
supoña novos recheos?
2. A Autoridade Portuaria de Vigo vai a realizar un estudo que permita
diferenciar as actividades que precisan estar nesta terminal daquelas que
poden estar situadas en calquera polígono industrial da cidade. Neste senso,
é preciso un plan de actuacións a medio e longo prazo que garanta que o
porto e, en particular a terminal de Bouzas, aloxa e ordena de xeito
eficiente e eficaz as actividades portuarias?

Pazo do Parlamento, 20 de xullo do 2022

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-qFD0epiGZ-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

María Leticia Gallego Sanromán na data 20/07/2022 11:32:07
Noelia Otero Lago na data 20/07/2022 11:32:17
Patricia Otero Rodríguez na data 20/07/2022 11:32:26
Julio Torrado Quintela na data 20/07/2022 11:32:36
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Martín Seco García, Patricia Otero Rodríguez e
Luís Manuel Álvarez Martínez, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a
súa resposta oral en Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
A Lei 7/2011 de turismo de Galicia, do 27 de outubro, recolle no seu artigo 23 o
concepto de xeodestinos turísticos, que define como "'as áreas ou os espazos
xeográficos limítrofes que comparten unha homoxeneidade territorial baseado nos
seus recursos turísticos naturais, patrimoniais e culturais. " O artigo sinala que será “a
consellería competente en materia de turismo" a encargada de definir estes
xeodestinos, previa consulta cos concellos e “as entidades supramunicipais
interesadas".
De acordo con este marco legal, a Xunta de Galicia presentou o 30 de novembro de
2011 o mapa de xeodestinos de Galicia. Neste acto mediático, protagonizado polo
presidente da Xunta de Galicia, déronse a coñecer 14 xeodestinos: Rías Altas,
Costa da Morte, Terras de Santiago, Mariña Lucense, Lugo e Terra Chá, Ancares Courel, Ribeira Sacra, O Ribeiro, Terras de Ourense-Allariz, Celanova-Limia, VerínViana, Manzaneda -Trevinca, Rías Baixas e Deza-Tabeirós.

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-LSqeUDQq6-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Desgraciadamente, o ritmo de traballo arredor dos xeodestinos que a Xunta de
Galicia amosou no 2011 - Lei de turismo en outubro, mapa en novembro - non
veu acompañada dun desenvolvemento normativo posterior. E a actuación da Xunta
de Galicia ten xerado tanto as queixas dos concellos como amplas dúbidas da
situación real dos xeodestinos.
O escaso tempo transcorrido entre a presentación da lei e o mapa, fai albergar
dúbidas razoables acerca de se a Xunta de Galicia - como dixo daquela - tivo
oportunidade de contar coa opinión de todos os concellos de Galicia. Ademais, o
mapa de xeodestinos nunca foi elevado á categoría de documento oficial. Non foi
obxecto de publicación no DOG. A pesares diso, o mapa foi revestido de
oficialidade e, de feito, é o documento que a propia Xunta de Galicia vén tendo
en conta á hora de distribuír as axudas públicas ós xeodestinos.
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A confusión non se limita só á situación dos concellos, senón ós propios
xeodestinos existentes na provincia de Lugo. Turismo de Galicia segue a recoñecer
na súa web o xeodestino Ancares-Courel, que foi obxecto de presentación no stand
de Fitur 2020. Pero ó longo do ano 2020, a propia Xunta de Galicia ten recoñecido
de facto a división deste en dous: dunha banda un xeodestino Courel, e doutra o
xeodestino Ancares-Terras de Burón.
Así, o 23 de setembro de 2020, a Axencia de Turismo de Galicia asinou un convenio
co GDR Ribeira Sacra-Courel para "a reactivación do turismo no xeodestino
Courel". O Courel aparece mencionado neste documento indistintamente como
xeodestino e como subxeodestino, categoría esta última que non existe na Lei de
turismo. Este xeodestino estaría formado polos concellos de Triacastela, Samos, O
Incio e Folgoso do Courel, que terían indicado á Xunta o seu desexo de deixar de
compartir xeodestino cos Ancares. Non obstante, o 24 de setembro, a Xunta asina un
convenio para a reactivación do turismo no xeodestino Ancares-Courel.
E o 26 de novembro de 2020, os concello de Baleira, Baralla, Becerreá, Cervantes,
A Fonsagrada. Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do
Cebreiro e Ribeira de Piquín acordaron a denominación do xeodestino AncaresTerras de Burón, en resposta á saída dos concellos do sur. Esta asociación ten
recibido xa fondos da Xunta de Galicia, que recoñecería deste xeito a súa existencia.
Compre salientar que, a pesares dos convenios firmados, a páxina web oficial de
Turismo de Galicia non recolle ningún destes posibles cambios, e segue a
considerar Ancares-Courel como un único xeodestino.
O Grupo Parlamentario Socialista lamenta a confusión xerada pola Xunta de Galicia
en torno ó concepto de xeodestino, confusión que lle resta eficacia á hora de
converterse no instrumento impulsor do turismo que recolle a Lei 7/2011. Algo que
resulta especialmente grave neste momento de crise sociosanitaria, no que o sector
turístico precisa claridade e políticas de estimulo para sobreporse ó efecto da covid.

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-LSqeUDQq6-8
Verificación:
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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. Vai a Xunta de Galicia abrir un proceso de diálogo cos concellos e coas
deputacións para estudar e redefinir os posibles cambios no devandito
mapa actual de xeodestinos?
2. Vai a Xunta de Galicia proceder ao desenvolvemento do marco normativo,
para definir con claridade o proceso de creación dos xeodestinos, así como
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a definición dos seus órganos xestores, funcións, competencias e os
mecanismos de modificación do mapa?

Pazo do Parlamento, 20 de xullo do 2022
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Martín Seco García
Patricia Otero Rodríguez
Luís Manuel Álvarez Martínez
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 20/07/2022 11:33:16
Martín Seco García na data 20/07/2022 11:33:23
Patricia Otero Rodríguez na data 20/07/2022 11:33:34
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 20/07/2022 11:33:47
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Marina Ortega Otero, Eduardo Ojea Arias,
Carmen Rodríguez Dacosta e Martín Seco García, 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 6.ª, Industria, Enerxía,
Turismo e Comercio.
No contexto actual desta crise sanitaria, o turismo sanitario sae reforzado, xa que
os e as turistas preocúpanse cada vez máis por buscar destinos que, ao mesmo
tempo que un período de descanso e goce, poidan axudalos a contribuír a levar un
estilo de vida saudable e preventiva. Estas características atópanse na nosa
Comunidade Autónoma.
Os balnearios son unha interesante alternativa vacacional para desestacionalizar o
turismo, que medraba a un ritmo sostido, antes desta crise sanitaria producida
pola covid-19, e cuxa materia pendente é atraer turistas estranxeiros ás súas
instalacións.
A Xunta de Galicia debería utilizar o turismo termal como unha forma de
desestacionalizar o turismo galego, para lograr unha distribución equilibrada de
visitantes ao longo do ano e unha mellor distribución xeográfica en todo o
territorio.
O Executivo autonómico ten que deseñar e planificar programas de axuste
estacional con obxectivos a medio e longo prazo. E pode facelo a través do
turismo termal.

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
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O Plan Ourense Provincia Termal, aprobado no Consello da Xunta en xullo de
2014 rematou no 2020.
En Ourense fai falta un compromiso da Xunta de Galicia no ámbito do
termalismo, están nunha situación que pode derivar en que a máxima riqueza que
teñen na provincia caia no absoluto abandono se non hai un claro respaldo
autonómico, por iso é necesario que a Xunta de Galicia se comprometa a poñer
sobre a mesa investimentos reais no marco dun Plan Estratéxico Termal para
Ourense.

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
139112

A Consellería de Turismo debería facer unha modificación orzamentaria e crear
unha partida nos orzamentos deste ano para o desenvolvemento dun Plan
Estratéxico Termal de Ourense, un eixo turístico fundamental para a provincia de
Ourense, o turismo termal non pode quedar fora dos orzamentos da Xunta de
Galicia, non se pode abandonar a nosa riqueza termal.
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Comisión:
Vai elaborar a Xunta de Galicia un novo plan estratéxico termal para Ourense
como eixo turístico fundamental da provincia?
Pazo do Parlamento, 20 de xullo do 2022
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Marina Ortega Otero
Eduardo Ojea Arias
Carmen Rodríguez Dacosta
Martín Seco García
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 20/07/2022 11:35:03
Marina Ortega Otero na data 20/07/2022 11:35:11
Eduardo Ojea Arias na data 20/07/2022 11:35:19

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-TP5XFQiGD-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 20/07/2022 11:35:26
Martín Seco García na data 20/07/2022 11:35:36
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Patricia Otero Rodríguez e Eduardo Ojea Arias,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e
Servizos.
Na vila de Nigrán as beirarrúas de titularidade autonómica da PO-552 están
totalmente abandonadas no seu tramo por Priegue e no seu tramo por A
Ramallosa. Estas estradas necesitan a mellora urxente por parte da Xunta de
Galicia.
O Goberno municipal de Nigrán intentou en múltiples ocasións que a Consellería
de Infraestruturas e Mobilidade renovara estas beirarrúas nos seus diferentes
tramos, sen ter ningunha resposta. Esta demanda lévase facendo ano tras ano.
O Concello solicitou varias veces a mellora dos tramos para seguridade e
accesibilidade da veciñanza desta vila. Estas peticións xa foron trasladadas en
varias ocasións. A última reclamación destas infraestruturas foi o pasado mes de
novembro na xuntanza que mantiveron o alcalde e a delegada da Xunta de
Galicia.

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-7bTOVGbLm-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O Grupo Parlamentario Socialista trasladamos á Xunta de Galicia a través das
emendas aos orzamentos autonómicos de 2021 estas emendas para dotar de novas
beirarrúas a PO-552 ao seu paso por Priegue e A Ramallosa, ao atoparse en moi
mal estado tras máis de 30 anos de construción das mesmas e sen ser reparadas. A
realidade é que son totalmente inaccesibles, rotas, con tramos inexistentes e con
elementos que entorpecen o paso de calquera cadeira de rodas ou carro de bebé.
Este problema está causando malestar entre a veciñanza que demanda unha
solución ao problema. A Xunta de Galicia ten que arranxar esta beirarrúas de
titularidade autonómica situadas no Concello de Nigrán para mellorar a
mobilidade das veciñas e veciños desta vila.
Por todo isto esiximos dende o Grupo Parlamentario Socialista que se comecen
as obras de renovación o antes posible na beirarrúa PO-552.
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Comisión:
1. Vai a Xunta de Galicia realizar no primeiro semestre do ano a obra de
renovación da beirarrúa PO-552 no seus tramos de Priegue e de A
Ramallosa que permitiría mellorar a mobilidade e seguridade en Nigrán?
2. Por que a Xunta de Galicia non incluíu nos orzamentos do 2021 a obra de
renovación da beirarrúa PO-552 no seus tramos de Priegue e de A
Ramallosa?
Pazo do Parlamento, 20 de xullo do 2022
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Patricia Otero Rodríguez
Eduardo Ojea Arias
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 20/07/2022 12:12:59
Patricia Otero Rodríguez na data 20/07/2022 12:13:06

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
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Verificación:
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Eduardo Ojea Arias na data 20/07/2022 12:13:24
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Noelia Otero Lago e Martín Seco García,
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 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
Na primeira metade de 2020 foi a contratación máis baixa para a industria naval
nun cuarto de século. A covid-19 reduciu á metade a actividade dun sector que xa
amosara síntomas de fatiga nos meses anteriores en todo o mundo.
O sector naval civil, na área da ría de Vigo, vén arrastrando dende hai tempo un
longo e grave conflito, que afecta duramente a traballadores e a pequenos
empresarios. Cando menos, 18 empresas auxiliares do sector naval na área de
Vigo víronse afectadas gravemente polos nos pagamentos das principais
empresas do sector. Estas empresas auxiliares suman débedas por máis de 20
millóns de euros e moitos traballadores na rúa.
Esta situación provocou que neste momento moitos deses pequenos empresarios
teñan as súas propiedades embargadas e sen ningunha posibilidade de poder
retomar a actividade empresarial coas débedas acumuladas.
Sabemos que estamos ante un conflito de carácter mercantil, e pensamos que a
Xunta de Galicia debería mostrar unha mínima sensibilidade cos problemas
destes traballadores e pequenos empresarios. O sector naval está en crise e a
Xunta de Galicia ten que poñer unha solución inmediata ao sector naval galego.

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
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Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O Grupo Parlamentario Socialista é plenamente consciente dos efectos
económicos e sociais que suporía a desaparición das auxiliares do sector naval
para Vigo e para Galicia, sería a perda de centos de empregos en Vigo e bisbarra.
Por iso demandámoslle a Xunta de Galicia que é a que ten competencias en
industria, como recolle o Estatuto de autonomía de Galicia no seu artigo 30.1.2,
que poña todos os mecanismos que ten a súa disposición para salvar aos
traballadores do sector naval.
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O naval é un sector estratéxico para a economía galega, tanto na construción
como na súa industria auxiliar. É un sector fundamental para o desenvolvemento
de Vigo e de Galicia.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Ten pensando a Xunta de Galicia establecer unha canle de axudas para
estes traballadores e pequenas empresas da industria auxiliar naval?
2. Ten mantido a Xunta de Galicia algunha xuntanza coas persoas afectadas?
3. É coñecedora a Xunta de Galicia da problemática das débedas do
sector naval cunha serie de pequenas empresas auxiliares na área de Vigo?
Pazo do Parlamento, 20 de xullo do 2022

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 20/07/2022 12:16:22
Noelia Otero Lago na data 20/07/2022 12:16:29
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Martín Seco García na data 20/07/2022 12:16:37
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Martín Seco García, Pablo Arangüena
Fernández, Paloma Castro Rey, Eduardo Ojea Arias e Patricia Otero
Rodríguez, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e
Servizos.
O parque de Cotorredondo é unha reserva natural que reúne a súa riqueza ao
redor do lago Castiñeiras. Este parque natural é un espazo único no que conviven
especies autóctonas con árbores de orixes moi diferentes. Ten varias áreas
recreativas, así como sendeiros para gozar do medio natural. Atópase ademais
neste marco a acrópole megalítica "Chan de Castiñeiras" e o mirador de
Cotorredondo, que, en días claros, permite apreciar a beleza das Rías Baixas no
seu conxunto.
Actualmente o parque ten unhas 70 hectáreas de superficie repoboadas con
castiñeiros, bidueiros, carballos americanos e outras especies exóticas. O parque
constitúe unha importante área de refuxio e reprodución para moitas especies de
animais salvaxes.
A situación deste parque natural de Cotorredondo é de total abandono. Os valados
están estragados, a sinalización é inexistente e a estrutura do mirador está en
situación ruinosa.
O seu deterioro é moi grave, tanto no que atinxe a conservación das estradas
como das instalacións. Por outra banda, as mámoas e os paneis informativos non
teñen ningún mantemento.

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-AfyHl0n8l-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A propiedade deste parque é da Xunta de Galicia, os convenios que tiña de cesión
de uso coas dúas comunidades de Montes de Vilaboa e Sta Cristina caducaron,
por falla de cumprimento dos compromisos do goberno autonómico.
Por todo isto, o Grupo Parlamentario Socialista esiximos á Xunta de Galicia a
recuperación desta zona para que volva a ser unha referencia turística e
medioambiental.
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Os cidadáns e cidadás que visitan este entorno tanto para apreciar as fermosas
vistas panorámicas como para pasar o día en contacto coa natureza non poden
levarse unha boa impresión ante este abandono.
O Grupo Parlamentario Socialista trasladou á Xunta de Galicia a través das
emendas aos orzamentos autonómicos de 2021 esta demanda do Goberno
Municipal de Vilaboa de recuperar o entorno do parque natural de Cotorredondo,
sendo rexeitada esta emenda pola Xunta de Galicia.
O Goberno autonómico ten que recuperar o entorno do parque natural de
Cotorredondo para que se converta nun lugar turístico e un referente en educación
ambiental.
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Comisión:
A Xunta de Galicia ten pensado realizar un proxecto de recuperación do mirador
de Cotorredondo e do entorno do lago Castiñeiras con accesos acondicionados,
mellora e instalación de valados e posta en valor do parque natural?
Pazo do Parlamento, 24 de xaneiro do 2022
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Martín Seco García
Pablo Arangüena Fernández
Eduardo Ojea Arias
Patricia Otero Rodríguez
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-AfyHl0n8l-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 20/07/2022 12:19:09
Martín Seco García na data 20/07/2022 12:19:16
Pablo Arangüena Fernández na data 20/07/2022 12:19:27
Eduardo Ojea Arias na data 20/07/2022 12:19:36
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Patricia Otero Rodríguez na data 20/07/2022 12:19:43

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
139120

Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Martín Seco García, Pablo Arangüena
Fernández, Paloma Castro Rey, Eduardo Ojea Arias e Patricia Otero
Rodríguez, 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 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
O parque de Cotorredondo é unha reserva natural que reúne a súa riqueza ao
redor do lago Castiñeiras. Este parque natural é un espazo único no que conviven
especies autóctonas con árbores de orixes moi diferentes. Ten varias áreas
recreativas, así como sendeiros para gozar do medio natural. Atópase ademais
neste marco a acrópole megalítica "Chan de Castiñeiras" e o mirador de
Cotorredondo, que, en días claros, permite apreciar a beleza das Rías Baixas no
seu conxunto.
Actualmente o parque ten unhas 70 hectáreas de superficie repoboadas con
castiñeiros, bidueiros, carballos americanos e outras especies exóticas. O parque
constitúe unha importante área de refuxio e reprodución para moitas especies de
animais salvaxes.
A situación deste parque natural de Cotorredondo é de total abandono. Os valados
están estragados, a sinalización é inexistente e a estrutura do mirador está en
situación ruinosa.
O seu deterioro é moi grave, tanto no que atinxe a conservación das estradas
como das instalacións. Por outra banda, as mámoas e os paneis informativos non
teñen ningún mantemento.

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
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Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A propiedade deste parque é da Xunta de Galicia, os convenios que tiña de cesión
de uso coas dúas comunidades de Montes de Vilaboa e Sta Cristina caducaron,
por falla de cumprimento dos compromisos do goberno autonómico.
Por todo isto, o Grupo Parlamentario Socialista esiximos á Xunta de Galicia a
recuperación desta zona para que volva a ser unha referencia turística e
medioambiental.
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Os cidadáns e cidadás que visitan este entorno tanto para apreciar as fermosas
vistas panorámicas como para pasar o día en contacto coa natureza non poden
levarse unha boa impresión ante este abandono.
O Grupo Parlamentario Socialista trasladou á Xunta de Galicia a través das
emendas aos orzamentos autonómicos de 2021 esta demanda do Goberno
Municipal de Vilaboa de recuperar o entorno do parque natural de Cotorredondo,
sendo rexeitada esta emenda pola Xunta de Galicia.
O Goberno autonómico ten que recuperar o entorno do parque natural de
Cotorredondo para que se converta nun lugar turístico e un referente en educación
ambiental.
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Comisión:
A Xunta de Galicia ten pensado realizar un proxecto de recuperación do mirador
de Cotorredondo e do entorno do lago Castiñeiras con accesos acondicionados,
mellora e instalación de valados e posta en valor do parque natural?
Pazo do Parlamento, 20 de xullo do 2022
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Martín Seco García
Pablo Arangüena Fernández
Eduardo Ojea Arias
Patricia Otero Rodríguez
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
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Verificación:
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Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 20/07/2022 12:22:01
Martín Seco García na data 20/07/2022 12:22:08
Pablo Arangüena Fernández na data 20/07/2022 12:22:21
Eduardo Ojea Arias na data 20/07/2022 12:22:34
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Patricia Otero Rodríguez na data 20/07/2022 12:22:41
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego 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 Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo é un caso do modelo de Contrato de
Colaboración Público –Privada e de Concesión de Obra Pública e de Servizos
aplicados ao financiamento de infraestruturas sanitarias públicas. Este é un paso
máis na inclusión plena do investimento privado no sector sanitario público. Estes
modelos, que están sendo aplicados na realidade actual, xeran un maior custo ao
propio sistema público que ten que investir a longo prazo un volume de cartos
maior, contribúen a xerar unha débeda pública real que grava a xeracións futuras
e diminúen a calidade asistencial, como así teñen referido diferentes informes da
Organización Mundial da Saúde.
O aparcamento do hospital controlado por unha subcontrata da UTE supón na
práctica un copago sanitario e un imposto sobre a sanidade.
Hai dous modelos de xestión de servizos, o aplicado pola Xunta de Galicia cun
aparcamento de pago no hospital; e a do Concello de Vigo que é un modelo de
aparcamento gratuíto.
En todo un ano de crise sanitaria provocada pola covid-19 a Xunta de Galicia
non foi capaz de poñer a disposición das persoas que van vacinarse o
aparcamento deste hospital gratis. Isto demostra o nulo interese pola sanidade
pública do Goberno autonómico.

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-tDsw9wivc-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Durante toda a pandemia o Hospital Álvaro Cunqueiro cobrou o seu
aparcamento, cando debería facer unha excepción ante esta gran crise sanitaria.
Desde o Grupo Parlamentario Socialista reclamamos que o aparcamento do
Hospital Álvaro Cunqueiro ten que ser gratuíto para todas as persoas e
especialmente para todas as persoas que van vacinarse nesta época de pandemia
mundial.
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A negativa de moitas persoas usuarias do Cunqueiro a pagar o estacionamento
mentres asisten a unha cita médica, visitan a un familiar ou van vacinarse leva a
aparcar os seus vehículos nas inmediacións do Cunqueiro. Todos os días pódense
ver decenas de coches mal estacionados nas estradas do recinto e nos arredores
das rotondas que conducen ao hospital.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Comisión:
A Xunta de Galicia ten pensado que o aparcamento do Hospital Álvaro
Cunqueiro sexa gratuíto para todas as persoas e especialmente para as que van
vacinarse neste ano de pandemia?

Pazo do Parlamento, 20 de xullo do 2022
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Noelia Otero Lago
Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 20/07/2022 12:24:57
Noelia Otero Lago na data 20/07/2022 12:25:03
Julio Torrado Quintela na data 20/07/2022 12:25:11
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Marina Ortega Otero na data 20/07/2022 12:25:19
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Noelia Otero Lago, Eduardo Ojea Arias e
Patricia Otero Rodríguez, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a
súa resposta oral en Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas,
Medio Ambiente e Servizos.
O Consorcio do Casco Vello é propietario de diferentes locais sitos na zona alta
do Casco Vello que, na súa maioría, non teñen actividade dende fai tempo. Este
Consorcio encargou un estudo para poder externalizar a xestión dos locais
comerciais ou oficinas da súa titularidade antes as dificultades de poder optimizar
estes espazos e xerar actividade no Casco Vello. Adicionalmente, a experiencia
recente amosa dúas realidades que fan preciso un cambio na actual xestión destes
locais, por un lado a falta de consolidación das actividades implantadas nestes
locais cando se reduce ou elimina a bonificación os alugueres e por outra banda a
escasa capacidade de adaptación das concesións do Consorcio do Casco Vello
ante a situacións excepcionais como esta pandemia.
Esta situación de desocupación de locais no Casco Vello Alto está a contribuír a
falta de actividade e mobilidade na rúa, a desvalorización do potencial turístico e
o atractivo do Casco Vello o tempo que suporá un custe adicional para o
Consorcio ó ter que garantir a conservación e mantemento duns inmobles que non
teñen ningún retorno social positivo.
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O Concello de Vigo pretende modificar esta situación e converter estes locais nun
polo de xeración de actividade, iniciativa e divulgación de Vigo. Unha cidade cun
importante tecido asociativo e cultural que é preciso visualizar no casco histórico
da cidade. Un centro urbano que cada ano é visitado por milleiros de turistas para
os que queremos que o paseo polo Casco Vello Alto sexa unha oportunidade para
coñecer o noso patrimonio cultural e para dar a coñecer a rica actividade creativa
e cultural da cidade.
O Concello de Vigo quere reactivar catorce locais baleiros no Casco Vello,
espazos rehabilitados polo Consorcio para que poidan ser utilizados para uso da
cidadanía, xa que non puideron atopar inquilinos.
Unha parte do uso sería comercial, para estudos e oficinas, a outra cultural,
actividades cívicas, asociacións, espazos de exposición e difusión artística,
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actividades que centralizan actividades relacionadas co turismo ou para o tecido
asociativo
O obxectivo do Goberno municipal é que nestes espazos haxa actividade
compatible co uso residencial, cos fogares e familias que residan na zona.
O Concello de Vigo demanda dous locais na rúa Abeleira Menéndez, outros
tantos en Cruz Verde, catro en Ferrería, tres en San Sebastián, dous na rúa
Santiago e un en Subida a Costa. A finalidade desta proposta é dinamizar o
Casco Vello da cidade de Vigo.
O 18 de marzo deste ano celebrouse o Consello do Consorcio do Casco Vello de
Vigo.
Neste Consello desde a Xunta de Galicia denegouse a inclusión na orde do día da
solicitude de alugueiro de quince locais desocupados (1.034 metros cadrados) por
un período de 10 anos por parte do Consello de Vigo, co fin de promover o Casco
Vello, difundir a riqueza cultural e patrimonial da cidade e favorecer o
emprendemento e a actividade asociativa.
A proposta do Goberno municipal de Vigo inclúe o pago de 30.000 euros anuais
ao Consorcio por estes alugueiros e a conservación e mantemento das
propiedades.
Coa negativa da Xunta de Galicia a incluír na orde do día esta proposta do
Goberno municipal de Vigo o que fixo o Goberno autonómico é contribuír ao
deterioro do Casco Vello desta cidade.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Comisión:
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Vai aceptar a Xunta de Galicia a solicitude feita polo Concello de Vigo ó
Consorcio ó Casco Vello para alugar catorce locais desocupados por un período
de 10 anos?
Pazo do Parlamento, 20 de xullo do 2022
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Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 20/07/2022 12:26:41
Noelia Otero Lago na data 20/07/2022 12:26:49
Eduardo Ojea Arias na data 20/07/2022 12:26:56
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Patricia Otero Rodríguez na data 20/07/2022 12:27:08
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Noelia Otero Lago, Eduardo Ojea Arias e
Patricia Otero Rodríguez, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152
do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a
súa resposta oral en Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas,
Medio Ambiente e Servizos.
O Concello de Vigo está redactando a revisión do PXOM, dito documento parte
da realidade urbana existente priorizando o desenvolvemento urbanístico dos
baleiros urbanos da cidade de Vigo. Neste aspecto xogan un papel fundamental
na configuración da cidade os terreos situados no fronte marítimo da cidade. En
particular os terreos situados entre o Berbés e a Praza da Industria
Conserveira.
Neste ámbito concreto de actuación empezaron as obras no ámbito de
Cordelerías e está a ordenar o espazo situado entre Jacinto Benavente e
Marqués de Valterra. Sen embargo, resulta imprescindible abordar unha
actuación integral en Beiramar para conquerir a transformación do fronte
marítimo da cidade de Vigo. Para esa transformación é imprescindible o
soterramento do vial de Beiramar.
O soterramento deste vial é un importante proxecto de infraestruturas que
desenvolveríase desde o Berbés ata Bouzas. Esta é a gran reforma que precisan
o Porto de Vigo e a cidade.
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O proxectos do soterramento do vial de Beiramar foi presentado pola Xunta de
Galicia en 2009, contaba cun orzamento de 70 millóns, 1,3 quilómetros de
lonxitude, xeraba un espazo público de 35.000 metros cadrados e estaba
destinado a solucionar o problema do aparcamento para 350 prazas.
O 7 de xuño de 2010, a Xunta de Galicia sacou a concurso o proxecto por un
importe de 1,3 millóns de euros. Tiña un prazo de execución dun ano, para que as
obras puidesen licitarse a partir de decembro de 2011, de acordo cos prazos
fixados pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.
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O Porto de Vigo está a desenvolver neste momento a Delimitación de
Espazos e Usos Portuarios (DEUP) e ten que redactar o Plan especial do Porto,
motivo polo que entendemos que esta é unha magnífica o p o r t u n i d a d e p a r a
t r a n s f o r m a r a z o n a d o f r o n t e m a r í t i m o e f a c e r e s a integración t a n
n e c e s a r i a e n t r e a cidade, o porto e o mar.
Debemos lembrar que o espazo situado entre a rúa Jacinto Benavente e o mar,
a excepción da parcela do auditorio Mar de Vigo, é competencia do Porto de
Vigo, tanto as edificacións e soares existentes como a Avenida de Beiramar.
A transformación urbana do fronte marítimo precisa unha total
transformación. Transformación urbana
na que xogará un papel
imprescindible o soterramento do vial de Beiramar.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Comisión:
Vai a Xunta de Galicia a soterrar o vial de Beiramar en Vigo para a
transformación do fronte marítimo para unha axeitada integración do Porto e a
cidade e deste xeito xerar espazos de mobilidade sostible e de socialización?
Pazo do Parlamento, 20 de xullo do 2022
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Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Noelia Otero Lago
Eduardo Ojea Arias
Patricia Otero Rodríguez
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 20/07/2022 12:28:30
Noelia Otero Lago na data 20/07/2022 12:28:37
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Eduardo Ojea Arias na data 20/07/2022 12:28:45
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Patricia Otero Rodríguez na data 20/07/2022 12:28:54
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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.
A terceira onda da covid-19 fixo que o comercio en Galicia, acumulase once
meses de malas vendas consecutivas. Segundo informou onte o Instituto Nacional
de Estatística (INE), as vendas das tendas polo miúdo caeron outro 7,2 % en
febreiro.
A categoría de equipamento persoal, que inclúe artigos de moda, volveu ser a
máis afectada, cunha caída do 30,1 % nos ingresos en febreiro, case tanto como a
caída do 30,6 % rexistrada en abril de 2020, en plena primeira onda da pandemia
e cun estrito confinamento.
O comercio de equipamentos domésticos soportou mellor o golpe, cun lixeiro
descenso do 1,1 % en febreiro, tras caer un 4,1 % no primeiro mes do ano.
Ademais, este foi o sector que liderou a recuperación do comercio desde o verán
pasado. E a comida, que ata agora non se vira afectada polas restricións, rompeu a
súa racha alcista en febreiro e reduciu as súas vendas nun 2,5 %.
Xa no mes de marzo o comercio parece que comeza a recuperarse moi pouco a
pouco, despois dun longo ano de peches e restricións. O INE atribúe ao sector
minorista galego un aumento das vendas do 19 % nese mes, en comparación con
marzo de 2020, mes no que se decretou o estado de alarma e o peche do comercio
non esencial.
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No que se refire ao emprego no sector, a diminución das vendas loxicamente
mostra unha baixada do emprego de ata o 2,6 % en Galicia no mes de febreiro.
Con estes datos a Xunta de Galicia ten que actuar para favorecer a reactivación
económica de Galicia cando comezamos a camiñar cara á nova normalidade. O
Goberno autonómico ten que axudar as pequenas empresas e os autónomos
necesitan respaldo para poder reabrir, xerar emprego e posibilitar que as familias
teñan ingresos mes a mes.
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O grupo parlamentario socialista reclama á Xunta de Galicia a posta en marcha
dun plan de reapertura dos pequenos negocios que tiveron que pechar por mor da
pandemia.
O Goberno autonómico carece de acción fronte á crise económica, carece de
compromiso e de medidas para a reactivación económica. Ten que poñer en
marcha inmediatamente un plan de reapertura para o pequeno e mediano
comercio para protexer ós galegos e galegas fronte a crise económica. A
Administración autonómica non pode dar unha resposta á maior crise económica
fora de tempo, con meses de retraso e cando pasou máis dun ano do comezo da
crise.
Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Comisión:
Vai a Xunta de Galicia a poñer en marcha un plan de reapertura dos pequenos
negocios que tiveron que pechar por mor da pandemia e dotalo de partidas
orzamentarias suficientes para poder reactivar o pequeno e mediano comercio?

Pazo do Parlamento, 20 de xullo 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 20/07/2022 12:53:07
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Martín Seco García na data 20/07/2022 12:53:15
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
O Goberno municipal de Baiona tras realizar unha análise coas técnicas de
turismo para coñecer as previsións de ocupación do municipio durante os meses
de verán chegaron á conclusión de que será do 95 %, por este motivo reivindican
aumentar os facultativos do centro de saúde desta vila no verán.
Ante a previsión desta gran demanda dos servizos sanitarios o persoal do centro
de saúde ve inviable a atención a todas aquelas persoas que non residan no
municipio. O alcalde mostra a súa preocupación ante esta situación e esixe á
Consellería de Sanidade “que asuma a responsabilidade de dar cobertura a esta
zona para atender a unha poboación que se multiplica no verán como
consecuencia do turismo. Esta situación require dunha solución inminente”. A
Administración municipal de Baiona reclama un servizo de plena restitución dos
servizos de atención primaria e de máis persoal e recursos para o centro de saúde
baionés e para o PAC de A Xunqueira.
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Dende hai tempo existen numerosas reivindicacións e queixas sobre a saturación
do sistema, froito dunha ineficiente xestión en termos, especialmente, de recursos
materiais e humanos froito das políticas de recortes executadas polo Partido
Popular dende a Xunta de Galicia e, no seu momento, dende o Goberno de
España.
As políticas de recortes dos últimos anos levaron, ademais, a que Galicia afronte
a situación cun problema de persoal grave no sistema sanitario público. Esta é a
terceira peor Comunidade Autónoma de España en ratio de médicos/as por
habitante (aproximadamente 450 por cada 100.000 habitantes coa media española
en torno a 480, segundo o informe do Consello Xeral de Colexios Médicos de
España), e tamén a terceira Comunidade Autónoma con peor ratio de
enfermeiros/as por paciente con 5,4 por cada 1000 (a media española está no 5,9
e a europea cerca do 8). Temos a peor ratio de profesionais por paciente tamén en
áreas como saúde mental, e estamos por debaixo da media estatal en matronas por
habitante. En pediatría, Galicia non chega ao 90 % de prazas de Atención
Primaria cubertas por pediatras, mentres comunidades en situacións parecidas,
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como Asturias, supera o 98 % (como indican os recentes informes da Asociación
Española de Pediatría).
Resulta necesario poñer á dispor dos centros de saúde os recursos humanos e
técnicos necesarios para evitar a demora na atención telefónica das citas médicas;
e dotar aos centros do persoal e equipamento suficiente para atender as
necesidades de cada municipio conforme a súa poboación e ante o aumento desta
durante a época estival, incluída a substitución das baixas dos especialistas para
non interromper a atención aos pacientes.
O Grupo Parlamentario Socialista e o Goberno local baionés comparten a
preocupación e o malestar existente polas deficiencias do funcionamento do
Sergas e a negación da Xunta de Galicia da existencia de problemas en xeral, e
máis en concreto no centro de saúde de Baiona e no propio PAC da Xunqueira,
que son os casos coñecidos directamente no Val Miñor e obxecto de reiteradas
queixas e denuncias por parte dos usuarios e usuarias, e profesionais dos propios
centros sanitarios.
O Grupo Parlamentario Socialista esixe á Consellería de Sanidade a cobertura
necesaria para dar servizo ao Centro de Saúde de Baiona e ao PAC da Xunqueira
que dá servizo ao Val Miñor polo importante aumento de persoas usuarias que
atraerá ata estes servizos sanitarios a tempada estival.
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Vai a Consellería de Sanidade dotar do persoal sanitario suficiente nos
meses de verán no Centro de Saúde de Baiona ante o aumento da
poboación na vila nesas datas?
2. Vai a Consellería de Sanidade a dar a cobertura necesaria de facultativos
para ter servizo no PAC de A Xunqueira nos meses de verán?
3. Ten pensado a Consellería de Sanidade recuperar progresivamente a
atención presencial nos centros de saúde, garantindo as medidas de
prevención oportunas?
4. A Consellería de Sanidade vai poñer a disposición dos centros de saúde os
recursos humanos e técnicos necesarios para evitar a demora na atención
telefónica das citas médicas?
Pazo do Parlamento, 20 de xullo do 2022
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Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 20/07/2022 12:54:27
Julio Torrado Quintela na data 20/07/2022 12:54:35
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Marina Ortega Otero na data 20/07/2022 12:54:44
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Noelia Otero Lago, Julio Torrado Quintela,
Marina Ortega Otero, Eduardo Ojea Arias e Patricia Otero Rodríguez,
deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e
Servizos.
O Concello de Vigo está a traballar no proxecto dunha nova estación de
tratamento de auga Potable (ETAP) para a área de Vigo e así poder dar
subministro de auga para os próximos 50 anos.
Para a construción da ETAP do Casal é necesario un informe da Consellería de
Sanidade. Dende o 30 de marzo de 2020 o Goberno municipal vigués está á
espera dese informe vinculante da Consellería de Sanidade.
Segundo o Real decreto 140/2003, que establece os criterios sanitarios para a
calidade da auga de consumo humano, establece no artigo 13:
En calquera proxecto de construción dunha nova captación, condución, ETAP,
rede de abastecemento ou rede de distribución (cunha lonxitude superior a 500
metros), depósito de rede, distribución ou remodelación do existente, a autoridade
sanitaria elaborará un informe sanitario vinculante, no prazo de dous meses
despois da presentación da documentación polo xestor.
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O 30 de marzo de 2020, o Concello de Vigo envía á Consellería de Sanidade unha
solicitude dun informe vinculante cunha impresión do proxecto, co contido
indicado na “Guía para a emisión dun informe sanitario sobre o proxecto de
construción de novos subministros ou infraestrutura de auga do Ministerio de
Sanidade "
O 6 de xullo de 2020, a Consellería de Sanidade require un proxecto completo da
ETAP do Casal ó Concello de Vigo. Tendo en conta que os prazos administrativos
foron suspendidos ata o 1 de xuño de 2020 debido ao estado de alarma, o 20 de
xullo de 2020 a administración municipal envía o proxecto completo.
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O 10 de novembro de 2020, Sanidade require documentación complementaria ao
proxecto entregado o 20 de xullo. Contestando despois de 4 meses. O 10 de
decembro de 2020, o Concello de Vigo envía unha resposta coa documentación
requirida.
O 4 de marzo de 2021, a Consellería de Sanidade require documentación
complementaria, a corrección da documentación do proxecto entregado e unha
nova versión do proxecto que inclúa os cambios. Tardando 3 meses responder.
O 18 de marzo deste ano o Concello vigués envía á Consellería de Sanidade a
documentación requirida. A resposta envíase dentro dos 15 días hábiles
solicitados. O goberno municipal a día de hoxe está á espera dunha resposta por
parte desta consellería.
A Xunta de Galicia non só non axilizan a emisión do informe sanitario
vinculante, senón que nin tan sequera cumpren os prazos legais para responder a
outra administración.
A construción dunha potabilizadora na cidade de Vigo é unha obra de interese
supramunicipal, xa que abastece de auga potable a Cangas, Moaña e unha parte
de Redondela.
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Vai a Consellería de Sanidade a emitir de maneira urxente o informe
sanitario vinculante para que o Concello de Vigo poda empezar cóa
construción da ETAP do Casal?
2. Ten pensado a Xunta de Galicia cofinanciar esta infraestrutura hidráulica
por ser unha obra de interese supramunicipal?
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Pazo do Parlamento, 20 de xullo do 2022

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 20/07/2022 12:55:50
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Noelia Otero Lago na data 20/07/2022 12:55:57
Julio Torrado Quintela na data 20/07/2022 12:56:05
Marina Ortega Otero na data 20/07/2022 12:56:15
Eduardo Ojea Arias na data 20/07/2022 12:56:26
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Patricia Otero Rodríguez na data 20/07/2022 12:56:34
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego 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.
Desde o 1 de xullo ata o 30 de setembro a área sanitaria de Vigo pechará 135
camas entre Hospital Álvaro Cunqueiro e o Meixoeiro.
Esta redución de camas prodúcese sempre no momento en que o persoal toma
vacacións e causa unha diminución de atención, porque as intervencións
cirúrxicas redúcense, ó igual que a capacidade de ingresos e de consultas.
Concretamente no Cunqueiro está previsto pechar 75 camas, 35 das cales
pertencen a neurocirurxía e o resto son segundos lugares de habitación. No
Meixoeiro, pola súa banda, as novas prazas que se suprimirán en xullo, agosto e
setembro son sesenta, pertencente aos servizos de Traumatoloxía e Medicina
Interna.
Os sindicatos recibiron a confirmación do peche destas prazas a principios de
xuño e consideran que é unha oportunidade perdida para aumentar o número de
intervencións cirúrxicas e reducir a actual lista de espera, tanto a histórica como
a que se xerou pola redución da actividade durante os meses máis duro da
pandemia, onde houbo que destinar recursos significativos á atención da Covid19.
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Esta medida, do peche das camas tanto no Cunqueiro coma no Meixoeiro, é outra
das mostras da mala xestións da sanidade pública por parte da Xunta de Galicia
que acontece todos os anos, sen que en ningún momento se lle poña unha
solución por parte do Goberno autonómico.
O peche de camas na área sanitaria de Vigo está causando malestar entre a
cidadanía que demanda unha solución ao problema, porque isto o único que fará é
retrasar aínda máis a lista de espera para realizar operacións.
Dende hai tempo existen numerosas reivindicacións e queixas sobre a saturación
do sistema sanitario galego, froito dunha ineficiente xestión en termos,
especialmente, de recursos materiais e humanos froito das políticas de recortes
executadas polo Partido Popular dende a Xunta de Galicia.
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Ten pensado a Xunta de Galicia non reducir o número de camas do
Hospital Álvaro Cunqueiro e do Hospital do Meixoeiro nos meses de xullo,
agosto e setembro?
2. Vai poñer en marcha a Consellería de Sanidade algunha medida para
reducir a lista de espera nas operacións?
Pazo do Parlamento, 20 de xullo do 2022
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Noelia Otero Lago
Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 20/07/2022 12:57:44
Noelia Otero Lago na data 20/07/2022 12:57:51
Julio Torrado Quintela na data 20/07/2022 12:57:59
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Marina Ortega Otero na data 20/07/2022 12:58:07
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Martín Seco García, Luís Manuel Álvarez
Martínez, Patricia Otero Rodríguez, Eduardo Ojea Arias e Carmen
Rodríguez Dacosta, 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 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
O Plan de Sustentabilidade Turística na Ribeira Sacra está orientado a estruturar
un conxunto de actuacións que, enmarcadas nas liñas da candidatura de Ribeira
Sacra ao Patrimonio da Humanidade, permitan garantir a sustentabilidade
ambiental, económica e social no proceso de consolidación de Ribeira Sacra
como destino turístico.
En decembro de 2020 fírmase o convenio entre a Secretaría de Estado de
Turismo, a Axencia de Turismo de Galicia e o Consorcio de Turismo Ribeira
Sacra, para a implantación do Plan de Sustentabilidade Turística na Ribeira Sacra,
onde as achegas serán de 850.000 euros por parte da Secretaría de Estado de
Turismo, 850.000 euros aporta a Axencia de Turismo de Galicia e 150.000 ao
Consorcio de Turismo Ribeira Sacra.
O presente convenio ten por obxecto articular a colaboración entre as partes
asinantes co obxectivo de executar o Plan de Sustentabilidade Turística na
Ribeira Sacra.
Este plan pretende: estruturar un conxunto de actuacións que, enmarcadas dentro
das liñas da candidatura de Ribeira Sacra ao Patrimonio da Humanidade,
permitan garantir a sustentabilidade ambiental, económica e social no proceso de
consolidación de Ribeira Sacra como destino turístico.
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A consecución deste obxectivo xenérico baséase no enfoque dos seguintes
obxectivos operativos, que inspiran a formulación das actuacións incluídas no
plan:
1. Estruturar un sistema de mobilidade sostible que reduza o impacto dos
turistas na paisaxe, e ofreza unha experiencia máis sostible, saudable e
segura.
2. Reducir o impacto ambiental xerado polos equipamentos e infraestruturas
públicas, facendo uso das fontes de enerxía dispoñibles no territorio.
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3. Resolver os incipientes problemas de masificación observados en
determinados recursos turísticos e culturais, mellorando a súa xestión.
4. Incorporar determinados recursos, ata agora pouco dinámicos, á oferta
turística, potenciando a distribución espacial dos fluxos e o incremento da
estadía media.
5. Mellorar a conservación dos núcleos tradicionais en risco de abandono e a
súa integración paisaxística.
6. Mellorar o coñecemento dispoñible sobre a demanda e a oferta turística,
como ferramenta para a toma de decisións e a xestión sustentable.
7. Crear, promover e comercializar produtos turísticos sostibles e adaptados
ás necesidades do mercado e á identidade do territorio.
8. Instalar unha única imaxe de destino, mediante a marca, a sinalización e a
coordinación dos servizos de información e visitantes.
9. Dotar ao sector das ferramentas necesarias para ofrecer un servizo de
calidade acorde coas medidas de seguridade e hixiene vixentes en cada
momento.
10. Xerar oportunidades de emprego que contribúan a atraer e fixar poboación
no territorio, garantindo a conservación da paisaxe, así como dos usos e
tradicións.
11. Sensibilizar á poboación local sobre a importancia do Valor Universal
Extraordinario da Ribeira Sacra e sobre as oportunidades do turismo
sostible para o territorio.
12. Reforzar a capacidade técnica e económica da entidade xestora para liderar
o desenvolvemento, execución e avaliación do plan.
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Os obxectivos deste Plan de Sustentabilidade Turística da Ribeira Sacra, debería
reforzarse coa electrificación das embarcacións que navegan o río Sil e o río
Miño, para ter deste xeito un transporte fluvial sostible ó longo da Ribeira Sacra.
Para que isto pódase realizar necesítase máis financiamento por parte da
Administración autonómica.
No río Sil atópanse os seguintes peiraos para coller as embarcacións: Santo
Estevo (Nogueira de Ramuín), Abeleda (Castro Caldelas), Ponte do Sil (Monforte
de Lemos) e Os Chancís (Sober). E no río Miño está o embarcadeiro de Belesar
(O Saviñao) e o dos Peares (Carballedo).
Estes catamaráns para facelos sostibles é necesario que pasen a estar
electrificados. Nestes momentos só hai unha embarcación híbrida de 11 prazas
que navega polo río Miño.
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Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Comisión:
Ten pensado a Xunta de Galicia financiar, ó longo deste 2022, á electrificación
das embarcacións que navegan polo Sil e polo Miño para ter un transporte fluvial
sostible, dentro das actuacións enmarcadas na candidatura da Ribeira Sacra a
Patrimonio da Humanidade?

Pazo do Parlamento, 20 de xullo do 2022

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 20/07/2022 12:59:32
Martín Seco García na data 20/07/2022 12:59:39
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 20/07/2022 12:59:54
Patricia Otero Rodríguez na data 20/07/2022 13:00:04
Eduardo Ojea Arias na data 20/07/2022 13:00:14
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María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 20/07/2022 13:00:23
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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.
O número de turistas internacionais que visitaron Galicia o ano pasado aumentou
un 43 % con respecto ao ano anterior, aínda que aínda representa menos da
metade dos rexistrados en 2019, último ano anterior á pandemia.
Así o reflicte a enquisa de Movementos Turísticos nas Fronteiras, publicada o 2
de febreiro polo Instituto Nacional de Estatística (INE), segundo a cal, ao longo
de 2021, chegaron a Galicia 772.545 turistas internacionais.
Esta cifra supón un 43,06 % máis que os 540.004 estranxeiros que visitaron a
comunidade ao longo de 2020, un ano especialmente afectado pola pandemia do
coronavirus e as restricións de mobilidade.
Porén, os efectos desta mesma pandemia en 2021, a pesar da recuperación,
provocaron que a cifra siga por debaixo da metade dos turistas internacionais que
chegaron a Galicia en 2019, máis de 1,6 millóns.
Con estes datos o Goberno autonómico debería ter un plan de promoción para
atraer ó turismo internacional a nosa comunidade autónoma, máis neste ano
Xacobeo 2022. As cifras demostran que no pasado ano, sendo tamén Xacobeo,
non fixo que repuntase o suficiente este turismo estranxeiro.
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O Goberno de España levou a cabo ó longo do ano 2021 varias accións para
atraer ó turismo internacional a Galicia con motivo do ano Xacobeo. O Executivo
central programou 103 accións asociadas á promoción do Camiño de SantiagoXacobeo 2021-22.
Destacan, por exemplo: Galicia e a exposición fotográfica do Camiño de
Santiago, en Oslo nos meses de xuño e xullo; a presentación para a prensa sobre o
Xacobeo 2021-22, en Chicago, que se celebrou na primeira metade do ano;
presentacións específicas do Xacobeo 2021-22 para axentes, previstas en Roma,
París e Lisboa, Campañas locais en Italia, Irlanda e Brasil; Formación de axentes
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en México e Rusia; 36 viaxes internacionais de prensa; 21 viaxes de axentes,
dous deles especificamente orientados ao turismo accesible en Dublín e Tokio.
E mencionar especialmente a conversión da oficina de Turismo en Roma, situada
na céntrica praza de España, nun Centro multimedia interactivo (CMI), que inclúe
un punto de información Xacobeo e pode ser o escenario de varias actividades
dirixidas á prensa, axentes e público.
A Xunta de Galicia debería ter planificadas unha series de accións para atraer o
turismo internacional a Galicia aproveitando os anos Xacobeos 2021-22.
Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Comisión:
Ten pensado a Axencia de Turismo de Galicia elaborar unha planificación de
accións internacionais para promocionar Galicia como destino turístico ó longo
de todo este ano?
Pazo do Parlamento, 20 de xullo do 2022

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 20/07/2022 13:01:39
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Martín Seco García na data 20/07/2022 13:01:46
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres e Alexandra Fernández Gómez, deputado e deputada do
Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 2ª, sobre a extinción de concesións hidroeléctricas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Logo de numerosos requerimentos por parte de ADEGA, o pasado mes de
decembro Augas de Galiza presentou un informe no Consello Reitor sobre a extinción
de concesións hidroeléctricas.
Segundo este informe, desde o ano 2016 extinguíronse 58 concesións
hidráulicas por diversos motivos: remate do prazo concesional, caducidade da concesión
ou renuncia expresa do concesionario.
Por outra parte, nestes momentos estanse tramitando 7 expedientes de extinción
de concesións hidroeléctricas por remate do prazo concesional: CH de Fervenzas (río
Vexo), CH de Güimil (río Lambre), CH La Castellana (río Mandeo), CH Ponte Inferno
(río Verdugo), CH de Ponte Bora (río Lérez), CH de Nove Fontes (río Lañas) e Salto do
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río Zarzo.
En relación coa pregunta formulada por ADEGA sobre “que ten pensado facer
Augas de Galiza coas infraestruturas das concesións hidroeléctricas”, o informe sinala
que “é unha cuestión complexa, que se está a desenvolver na administración hidráulica e
que esixe unha análise en profundidade e caso a caso”.
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OFICINA PARLAMENTAR

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

O que si deixou claro a conselleira no tratamento deste punto é que non se ía
crear “unha Empresa Pública de Enerxía”.
Por outra parte, fixéronse declaracións por parte de representantes do goberno
galego e anunciáronse expedientes sancionadores a titulares de concesións
hidroeléctricas, mais non dispoñemos dunha información oficial e completa sobre esta
materia.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
2ª :
. Fixo algún estudo a Xunta sobre a situación de cada unha das concesións
hidroeléctricas extinguidas e os posíbeis usos futuros, considerando a recuperación do
curso natural dos ríos?
. Que previsións ten o goberno galego a respecto da tramitación dos expedientes
de extinción en curso?
. Por que razón existen expedientes de extinción sen concluír cando o prazo
concesional rematou nos anos 2010, 2012, 2016 e 2017?
. Considera o goberno a posibilidade de crear unha empresa pública para a
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xestión de infraestruturas hidroeléctricas?
. Cantos expedientes sancionadores tramitou Augas de Galiza a empresas
titulares de concesións hidroeléctricas desde 2009?
. Cantos destes expedientes remataron coa imposición efectiva dunha sanción?
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OFICINA PARLAMENTAR

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

. Cal foi a contía individual de cada unha das sancións, a cantidade total das
mesmas e as cantidades efectivamente cobradas pola administración hidráulica?

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 20/07/2022 13:33:00
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Alexandra Fernández Gómez na data 20/07/2022 13:33:03
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Noelia Otero Lago, Patricia Otero Rodríguez e
Eduardo Ojea Arias, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a
súa resposta oral en Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas,
Medio Ambiente e Servizos.
O día 21 de xaneiro deste ano, sorprendentemente o Sr. Feijóo formulou á
ministra de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana unha proposta encamiñada
a rexeitar a construción da prolongación da A-52 dende Porriño a Vigo que
contempla esta nova vía en túnel.
A insólita proposta do presidente da Xunta de Galicia é deter este proxecto por
parte do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, é dicir, a non
construír a autovía en túnel e substituíla pola supresión da peaxe da AP-9 entre o
Alto de Puxeiros (Vigo) e Porriño.
A obra prevista, dunha lonxitude aproximada de 10 quilómetros, daría
continuidade ao itinerario da autovía A-52 que actualmente descorre entre
Benavente e Porriño, permitindo a súa culminación ata Vigo, descorrendo en
túnel baixo o alto de Puxeiros, cunhas características e parámetros de trazado
mais homoxéneos.
Pendente da realización dun novo trámite ambiental, o seu trazado en túnel
permite diversificar os tráficos que conflúen na Avenida de Madrid segundo a súa
procedencia:
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a) En primeiro lugar un tráfico de proximidade que seguirá utilizando o actual
trazado da A-55, principalmente en relación co termo municipal de Mos e as
áreas de actividade nel implantadas.
b) En segundo lugar un tráfico de orixe máis metropolitano e rexional, que
utilizará o novo trazado ao configurarse como remate da autovía A-52,
permitindo a súa chegada a Vigo. Neste caso os tráficos de comunicación Porto
de Vigo-Vigo-Ourense-Madrid canalizaranse por este novo eixo; o tempo que
constituirá o principal eixo de comunicación entre a PLISAN-PTL-Zona Franca
Balaídos e Porto de Vigo.
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En relación ao novo trámite ambiental a revisión do Plan Xeral de Ordenación
Municipal fai unha proposta de trazado para os efectos da súa avaliación, que
permite unha menor afectación ao ámbito do río Eifonso, considerado espazo
natural de interese local.
Proposta de trazado que o Ministerio de Fomento vén de incorporar as
alternativas da tramitación ambiental dada a menor afectación ambiental desta
proposta.
O Ministerio de Transportes prevé someter proximamente a información pública
e remitir para declaración de impacto ambiental o tramo pendente da A-52 entre
Vigo e Porriño.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Vai a Xunta de Galicia a rectificar inmediatamente a proposta do seu
presidente, aceptando o proxecto do Ministerio de Transportes, Mobilidade e
Axenda Urbana, que propón como alternativa a construción do tramo pendente da
A-52 Porriño-Vigo, en túnel?
2. Cales son os motivos para que o presidente da Xunta de Galicia non acepte o
proxecto do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, que propón
como alternativa a construción do tramo pendente da A-52 Porriño-Vigo, en
túnel?
Pazo do Parlamento, 20 de xullo do 2022

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-CWaQZwjRm-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Noelia Otero Lago
Patricia Otero Rodríguez
Eduardo Ojea Arias
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 20/07/2022 13:03:03
Noelia Otero Lago na data 20/07/2022 13:03:10
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Patricia Otero Rodríguez na data 20/07/2022 13:03:17
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Eduardo Ojea Arias na data 20/07/2022 13:03:43
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Noelia Otero Lago, Patricia Otero Rodríguez e
Eduardo Ojea Arias, 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 reposta oral en Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas,
Medio Ambiente e Servizos.
A comunicación das persoas e empresas de Vigo e da súa área de
influencia co resto do Estado a través do transporte público é unha
cuestión de indubidable interese público e de carácter, incluso,
intermunicipal.
As liñas aéreas con Madrid, Barcelona, Canarias, a recuperación dende este
mes de febreiro dos voos a Valencia e Bilbao e demais conexións de
P e i n a d o r , fan que os avións que aterran ou despegan dende e s t e
a e r o p o r t o teñan unha ocupación superior ao 90 % en cada voo, polo que
existe un fluxo de máis de 200 persoas por cada avión.
Esta ocupación xera unha demanda potencia de usuarios e usuarias do
transporte público colectivo de persoas viaxeiras por estrada. Ademais a
implantación dun autobús directo ó aeroporto permitiría diminuír a pegada
de carbono causada polos desprazamentos en vehículos individuais a
Peinador. Neste senso, desde a nova estación de autobuses en Vigo situada
no centro da cidade é preciso contar cunha liña que conecte esta parte da
cidade co aeroporto de Vigo para conseguir tanto unha redución do tráfico
individual como unha maior intermodalidade.
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Por outra banda, está a importancia do turismo de Vigo en todos os meses do ano
grazas á desestacionalización das súas ofertas, co Nadal, coas Illas Cíes, coas
praias, feiras e festas.
No mes de agosto do ano pasado, pese ás restricións da pandemia da COVID-19,
a cidade tivo unha ocupación hoteleira do 90 % e non só con visitantes nacionais,
senón tamén internacionais (Alemaña, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido).
Tamén, no mes de decembro do 2021 os hoteis de Vigo atoparon no Nadal a súa
“tempada alta”, a súa taxa de ocupación sobresae a nivel nacional. A última
enquisa de Ocupación Hoteleira publicada o 25 de xaneiro polo INE reconfirma a
cidade de Vigo como o destino peninsular cunha maior taxa de ocupación nese
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mes. Dita taxa permitiu que a ocupación e a recadación chegaran a superar ás do
2019 nese mesmo período de tempo.
Esta gran subida do turismo en Vigo co seu consecuente retorno económico foi
recoñecido por todo o tecido económico e social da cidade. Este incremento no
número de visitantes ten unha gran repercusión social e económica para Vigo,
pero tamén para toda Galicia.
A maiores da poboación da área de influencia de Vigo, os e as turistas que visitan
esta cidade demandan un autobús directo ó aeroporto.
A Xunta de Galicia apoia as liñas de autobuses que existen noutras cidades
de Galicia co seu aeroporto. Sería xusto que a cidade máis poboada de
Galicia conte cunha liña de transporte público ao seu aeroporto.
Por isto, o Grupo Parlamentario Socialista cree moi necesario implantar unha liña
de autobuses directos desde o centro da cidade ata o Aeroporto de Peinador.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Comisión:
Ten pensado a Xunta de Galicia implantar e financiar, nos mesmos termos que fai
con outras cidades da nosa Comunidades Autónoma, unha liña de autobús directa
que conecte o centro de Vigo co Aeroporto de Peinador?
Pazo do Parlamento, 20 de xullo do 2022

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 20/07/2022 11:36:36
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Noelia Otero Lago na data 20/07/2022 11:36:43
Patricia Otero Rodríguez na data 20/07/2022 11:36:50
Eduardo Ojea Arias na data 20/07/2022 11:37:02
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Patricia Otero Rodríguez e Eduardo Ojea Arias,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e
Servizos.
Calquera persoa que utilizara a estación de autobuses da vila de Gondomar nos
últimos tempos podería comprobar o mal estado de conservación desta estación.
A limpeza, a conservación e o mantemento das infraestruturas públicas é un
aspecto fundamental que se debe realizar non só de cara a boa imaxe que ofrece
unha vila cara a súa veciñanza e visitantes, senón tamén por cuestións
relacionadas coa saúde, o medio ambiente e a accesibilidade.
A estación de autobuses de Gondomar converteuse nun espazo con dificultades de
accesibilidade, sinistro e desolado, especialmente en horario nocturno. A
titularidade desta estación é da Xunta de Galicia. É o edificio público de
Gondomar que estando en uso presenta maior abandono e desidia no seu
mantemento.
A súa conservación e mantemento compete á empresa concesionaria da súa
xestión, concretamente á empresa Autocares Melytour, dita xestión é en moitos
casos inexistente deixando ditas tarefas a un terceiro. Aínda que a conservación
da instalación e do edificio sexa responsabilidade desta empresa, a Xunta de
Galicia como titular da instalación debería esixir o seu bo mantemento.
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Os problemas máis concretos son: paredes en mal estado, a falta de limpeza,
deficiente iluminación, incluso inexistente polas noites, mal estado do mobiliario,
baños impropios dun lugar destas características, sinalización en mal estado, por
non falar do peche da oficina, do despacho de billetes e da cafetería. Estes
problemas son os que teñen que soportar diariamente as persoas usuarias desta
estación de autobuses.
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Comisión:
Vai o Executivo autonómico a facer cumprir o mantemento e conservación da
estación de autobuses de Gondomar, concretamente a limpeza, a reparación de
todas as súas instalacións e o acendido de todo o alumeado da estación,
principalmente en horario nocturno?

Pazo do Parlamento, 20 de xullo do 2022

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 20/07/2022 11:37:40
Patricia Otero Rodríguez na data 20/07/2022 11:37:47
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Eduardo Ojea Arias na data 20/07/2022 11:37:57
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
A atención primaria do sistema sanitario de Galicia está sendo un dos maiores
problemas que ten a nosa comunidade autónoma. Dende hai tempo existen
numerosas reivindicacións e queixas sobre a saturación do sistema sanitario
galego. Isto ven dunha ineficiente xestión en termos de recursos humanos froito
das políticas de recortes executadas polo Partido Popular dende a Xunta de
Galicia.
Neste contexto hai que salientar os problemas da atención primaria en Moaña
debido á falta de persoal. A situación nesta vila cada vez agrávase máis debido á
baixa dunha das pediatras dende finais de febreiro, deixando unicamente a unha
especialista de medicina infantil no centro de saúde. A atención pediátrica
continúa empeorando a principio deste mes de marzo polos días libres da pediatra
en servizo, o que leva a que durante polo menos tres xornadas Moaña estea sen
pediatra.
O persoal administrativo ten problemas á hora de conceder citas a todas as
familias que o solicitan e incluso pediron ó Sergas instrucións para derivar a
outras localidades as urxencias pediátricas.
A maiores, desde decembro na quenda de tarde só están dous facultativos dos
catro que debería ter este centro de saúde nesta quenda, isto acontece desde o
concurso de traslados dos facultativos, quedando sen atención médica 2.800
persoas de Moaña.
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A falta de persoal, a demanda de recuperar o servizo de urxencias centralizado
dende abril de 2020 no PAC de Cangas e a petición dunha ambulancia de reforzo
son as principais reclamacións da veciñanza de Moaña.
Ante esta precaria situación da sanidade pública nesta vila o pasado 20 de
febreiro os veciños e veciñas de Moaña manifestáronse masivamente nas súas
rúas para reclamar unha atención primaria digna.
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Vai o Sergas a cubrir de forma urxente a praza do servizo de pediatría do
Centro de Saúde de Moaña?
2. Ten pensado o Goberno galego cubrir as prazas vacantes de médicos de
familia da quenda de tarde do Centro de Saúde de Moaña?
3. A Xunta de Galicia vai dotar dunha ambulancia de reforzo na comarca do
Morrazo para ter unha boa asistencia sanitaria nesta zona?

Pazo do Parlamento, 20 de xullo do 2022
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 20/07/2022 11:38:39
Julio Torrado Quintela na data 20/07/2022 11:38:46
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Marina Ortega Otero na data 20/07/2022 11:38:53
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Julio Torrado Quintela, Noa Díaz Varela e
Martín Seco García, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presentan ante esa Mesa a seguinte
pregunta para a súa reposta oral en Comisión 6.ª, Industria, Enerxía,
Comercio e Turismo.
Un total de doce Bens de Interese Cultural (BIC) situados en Galicia repartiranse
27 millóns de euros de fondos Next Generation a través do Plan Nacional
Xacobeo do Goberno de España para desenvolver actuacións de mellora dende o
punto de vista turístico.
Así o informou o vicepresidente segundo do Goberno galego, tras a reunión do
Consello da Xunta, do pasado 24 de febreiro.
Galicia recibe do Goberno central case o 40 % dos 65 millóns de euros
convocados para todo o Estado para a realización de accións con perspectiva
turística en Bens de Interese Cultural (BIC) situados en zonas do Camiño de
Santiago.
Así, a Comunidade galega leva cos seus proxectos 27 millóns dos 65 millóns, que
se destinarán a actuacións de sustentabilidade, accesibilidade, eficiencia
enerxética ou dixitalización que deberán executarse este ano 2022 e nos dous
próximos exercicios.
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Con 16,9 millóns, a fortaleza de Monterrei (Ourense) concentra máis do 60 % do
importe total dos doce proxectos seleccionados, entre os que se atopa o parque do
Pasatempo en Betanzos (A Coruña) -1,8 millóns-, as Illas Ons (Pontevedra) -1,69
millóns-, a Ribeira Sacra -1,69 millóns- ou as marxes do río Lérez (Pontevedra)
desde As Xunqueiras ata Aceñas -1,21 millóns- -.

Tamén foron seleccionados a Torre de Hércules -1,2 millóns-, o arquipélago de
Sálvora -968.000 euros-, a Casa Museo Valle Inclán de Vilanova de Arousa 522.000 euros-, o Cárcere Vello de Tui -484.000 euros.-, as Torres do Oeste de
Catoira -363.000 euros-, o conxunto histórico de Mondoñedo -330.000 euros- e o
castelo de Santa Cruz de A Guarda -242.000 euros-.
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Dos proxectos presentados pola Xunta de Galicia a esta convocatoria aparecen
Ons e Sálvora, que xunto coas Illas Cíes e Cortegada conforman o Parque
Nacional das Illas Atlánticas.
As Illas Cíes recibiron 262.552 visitantes entre o 15 de maio e o 15 de setembro
do 2021. Cómpre salientar o peso das Cíes no Parque Nacional que creceu máis
que nunca o ano pasado, segundo os datos da propia Consellería de Medio
Ambiente. Con estas cifras chama bastante a atención a ausencia da convocatoria
do arquipélago das Illas Cíes situadas en Vigo.
A Xunta de Galicia debería dar explicacións da exclusión das Illas Cíes desta
convocatoria, xa que estas illas son uns dos maiores reclamos turísticos da nosa
comunidade autónoma. Tampouco aparece a illa de Cortegada, que tamén
pertence ó Parque Nacional das Illas Atlánticas.
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Cal é motivo da Xunta de Galicia para non incluír ás Illas Cíes na
convocatoria para desenvolver accións con perspectiva turística en Bens de
Interese Cultural (BIC) dentro do Plan Nacional Xacobeo do Goberno de
España?
2. Cal é motivo da Xunta de Galicia para non incluír a Illa de Cortegada na
convocatoria para desenvolver accións con perspectiva turística en Bens de
Interese Cultural (BIC) dentro do Plan Nacional Xacobeo do Goberno de
España?
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Pazo do Parlamento, 20 de xullo do 2022

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 20/07/2022 11:40:09
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Julio Torrado Quintela na data 20/07/2022 11:40:16
Noa Susana Díaz Varela na data 20/07/2022 11:40:24
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Martín Seco García na data 20/07/2022 11:40:37
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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
Manuel Lourenzo Sobral e Paulo Ríos Santomé, deputados do Grupo
Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 5ª, sobre a comunicación marítima entre A Guarda e Caminha.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O “ferry” que une A Guarda con Caminha fai anos que ficou obsoleto e
impide que a veciñanza poida empregalo con todo o potencial que debería ter unha
transporte deste tipo.
Estamos a falar dunha embarcación antiga que precisa dun calado para
navegar que non se dá no traxecto marítimo actual entre a Guarda e Camiña. Esta
realidade condiciona, ademais do uso frecuente deste transporte, uns horarios que se
veñen determinados polas mareas e impiden que se poidan ter frecuencias regulares
e estruturadas.
Pero ademais, esta embarcación padece constantes avarías e o pantalán de
atraque fica nun estado de absoluto abandono. Abandono que en boa medida foi
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motivado pola desidia Portos de Galiza que contribuíu en boa medida a facer
inservíbel este medio de transporte.
É evidente que para a Guarda e contorna (así como para as veciñas e veciños
da outra banda do Miño), recuperar un transporte áxil e efectivo entre os dous
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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

núcleos da beira do Miño sería, ademais dun servizo que cambiaría a vida e as
relacións transfronteirizas, un revulsivo para a economía das comarcas.

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª:
1. Que valoración fai o goberno galego sobre a situación do transporte
marítimo transfronteirizo entre a Guarda e Caminha?
2. Ten a Xunta de Galiza pensado iniciar os trámites necesarios co Goberno
do Estado e as administracións lusas para dotar á veciñanza da Guarda e Caminha
dun servizo de transporte marítimo acorde ás necesidades actuais da veciñanza?
3. Valora a Xunta de Galiza elaborar, en colaboración cos distintas
administracións, un proxecto de comunicación transfronteiriza que permita
implementar un modelo de transporte áxil e combinado cos distintos medios de
transportes públicos da contorna?

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022

Asdo.: Manuel Lourenzo Sobral
CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
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Paulo Ríos Santomé
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:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 20/07/2022 13:34:28
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Paulo Ríos Santomé na data 20/07/2022 13:34:35
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Patricia Otero Rodríguez e Julio Torrado
Quintela, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento
da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta
oral en Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo.
Os municipios de A Guarda e Caminha levan cinco meses sen estar
conectados polo río Miño. O ferri que comunicaba ambos municipios a
través do Miño non está operativo desde o mes de outubro do ano pasado.
Os motivos polo que o ferri non funciona actualmente son varios. En
primeiro lugar, o pantalán de A Pasaxe continúa á espera dunha reparación
necesaria por parte de Portos de Galicia, xa que agora mesmo non é posible
o acceso de vehículos ó transbordador. Ademais debido á falta de dragados
no río Miño o ferri tería que facer rodeos para facer o traxecto entre A
Guarda e Caminha.
Con esta situación, é necesario buscar unha solución a curto prazo. Debería
determinarse s e o ferri vai a seguir funcionando e incluso se ese é o
transporte que cumpre coas expectativas que poden ter as persoas usuarias
dos dous países. De non ser así teríase que traballar de forma inmediata
para implantar un novo servizo de transporte de pasaxeiros entre A Guarda e
Caminha.
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Este problema de transporte marítimo é moi grave tendo en conta que as
dúas vilas aliméntanse mutuamente a nivel económico e social. E a maiores,
os peregrinos e peregrinas que realizan o Camiño Portugués pola Costa
non dispoñen dun transporte regular para cruzar o río. A alternativa ao
ferri que teñen os peregrinos e peregrinas é utilizar os taxi-mar, unhas
embarcacións portuguesas que traballan baixo demanda cunhas tarifas que,
segundo as testemuñas dos usuarios e usuarias, varían dependendo do
número de persoas que transporten.
Por iso os alcaldes e alcaldesas de Baiona, A Guarda, O Rosal e Oia están
reivindicando unha solución urxente a este problema. Ademais existe
malestar e preocupación desde o sector da hostalería e do comercio por toda
esta situación.
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A avaría do peirao de A Pasaxe fai que desde agosto non se poida transitar
no ferri en automóbil, só tivo servizo para pasaxeiros a pé e en bicicleta,
quedando suspendido na súa totalidade no mes de outubro. Este problema
afecta a toda a economía local de A Guarda xa que boa parte dos clientes do
sector hostaleiro da vila proceden de Portugal e moitos deles atravesaban en
ferri para evitar ter que dar a volta a Vila Nova de Cerveira e Tomiño
cruzando a ponte de Goián.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Ten pensado Portos de Galicia reparar de forma inmediata o pantalán
de A Pasaxe, situado en Camposancos, para que poda ser accesible ós
vehículos que pasan en ferri entre A Guarda e Caminha?
2. Vai Portos de Galicia a dragar o río Miño, na parte que repercute no
ferri, para que o transbordador entre a vila de A Guarda e de Caminha
estea operativo o antes posible e poda ser accesible ós vehículos?

Pazo do Parlamento, 20 de xullo do 2022
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Patricia Otero Rodríguez
Julio Torrado Quintela
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 20/07/2022 11:41:35
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Patricia Otero Rodríguez na data 20/07/2022 11:41:42
Julio Torrado Quintela na data 20/07/2022 11:41:54
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Julio Torrado Quintela e Martín Seco García,
deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 presenta ante esa Mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio
e Turismo.
O novo mapa de xeodestinos, aprobado o pasado 15 de marzo polo Consello Galego
de Turismo, está formado por vinte e seis xeodestinos fronte aos catorce que
existían, e entre os novos está o de Mar de Santiago, correspondente ao produto
turístico creado polos concellos de Vilanova, Catoira, Valga e Pontecesures. Este
cambio implica que Vilanova queda afastado do Xeodestino do Salnés.
Vilanova segue participando dos servizos da Mancomunidade do Salnés, pero en
materia turística, decidiu ir en solitario e, xunto cos concellos ribeirenses do Ulla,
creou unha nova marca para engadir á oferta xacobea en Arousa: Mar de Santiago.
O Consello Galego de Turismo —no que están representados a Xunta de Galicia, os
concellos e o sector privado— vén de consagrar esta división aprobando dous
xeodestinos, o Xeodestino do Salnés e o Xeodestino Mar de Santiago. Este feito
xerou unha gran indignación na Mancomunidade do Salnés. De feito, o acordo do
Consello Galego de Turismo foi adoptado por unha escasa maioría, nove votos a
favor, oito en contra —entre os que estaban os representantes do sector privado— e
unha abstención. O sector privado votou en contra porque é consciente que lle vai
repercutir negativamente na súa economía.
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Ademais, territorialmente, esta nova división deixa A Illa e Vilagarcía illadas, no
medio do Xeodestino Mar de Santiago entre Catoira e Vilanova, quedando sen
conexión directa co resto da comarca.
Desde o Grupo Parlamentario Socialista consideramos que esta decisión vulnera a
propia normativa de Turismo de Galicia, que establece que os concellos dos
xeodestinos teñen que estar vinculados territorialmente como recolle a Lei 7/2011 de
Turismo de Galicia, do 27 de outubro, no seu artigo 23, que define o concepto de
xeodestinos turísticos como: "'as áreas ou os espazos xeográficos limítrofes que
comparten unha homoxeneidade territorial baseado nos seus recursos turísticos
naturais, patrimoniais e culturais." O artigo sinala que será “a consellería competente
en materia de turismo" a encargada de definir estes xeodestinos, previa consulta cos
concellos e “as entidades supramunicipais interesadas". Dende a Mancomunidade do
Salnés apelan ao Consello Galego de Turismo para que o rectifique, posto que o
acordo do 15 de marzo vai en contra deste artigo.
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A Mancomunidade do Salnés xa presentou en febreiro alegacións contra a nova
configuración do mapa turístico, pero de pouco serviron. A Axencia de Turismo de
Galicia desestimounos, xustificándoo deste xeito: “A creación do novo xeodestino
Mar de Santiago xustifícase, entre outras razóns, pola valoración da Ruta Xacobea
Marítimo Fluvial polo Mar de Arousa e o río Ulla”.
A Mancomunidade non dá por bo este argumento dado que a entidade conta con
produtos turísticos propios vinculados ao fenómeno xacobeo (Variante espiritual,
Ruta Padre Sarmiento ou Navega o Camiño), nos que tamén participa Vilanova. De
feito, este é o porto de referencia para a saída dos catamaráns que realizan a Traslatio
ata Pontecesures. Se persiste esta decisión, terase que reconsiderar o descorrer dos
produtos turísticos que pasan pola Mancomunidade do Salnés.
Desde o Grupo Parlamentario Socialista creemos que a Xunta de Galicia o que ten
que facer é volver incluír a Vilanova no Xeodestino do Salnés, como xa estaba ata a
aprobación polo Consello Galego de Turismo do novo mapa de xeodestinos o
pasado 15 de marzo.
Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Ten pensado o Consello Galego de Turismo rectificar de maneira urxente o
seu acordo do 15 de marzo e volver a incluír ó Concello de Vilanova no
Xeodestino do Salnés ?
2. Vai a Xunta de Galicia a facer cumprir a Lei 7/2011 de turismo de Galicia, do
27 de outubro, concretamente o seu artigo 23, que define o concepto de
xeodestinos turísticos como: "'as áreas ou os espazos xeográficos limítrofes
que comparten unha homoxeneidade territorial baseado nos seus recursos
turísticos naturais, patrimoniais e culturais."?
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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.
No DOG do 18 de marzo de 2022 publícase as bases reguladoras para a
concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, da tarxeta Bono turístico
QuedamosenGalicia22.
Este ano 2022 é a terceira edición do Bono turístico QuedamosenGalicia22 que
persegue estimular a demanda turística interna, a través do consumo de servizos e
prestacións turísticas en calquera dos establecementos adheridos a este programa.
Esta edición pretende paliar a estacionalidade turística, promovendo o uso da
tarxeta fóra dos meses de verán, estará dirixida a todas as persoas maiores de 18
anos, empadroadas en calquera dos municipios de Galicia.
Este ano, unha vez máis, quedaron fóra centos de persoas polas incidencias co
sistema de xestións na sede dixital.
Despois dos problemas que se rexistraron na pasada edición do 2021 co
funcionamento da plataforma virtual para rexistrar as solicitudes do bono
turístico, supoñíase que o proceso este ano debía ser algo máis fluído e sen
problemas. Pois ben, non foi así, moitos e moitas solicitantes viron como o seu
número de quenda cambiou sen motivo aparente, despois de varias horas
agardando a que chegase o seu momento.
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A maiores, a primeira hora da mañá do día 21 de marzo, inhabilitouse a web, por
"traballos de mantemento programado". Esa foi a mensaxe que informou a
ligazón electrónica ao tentar entrar, polo que durante moito tempo o sistema non
estaba dispoñible.
Outra das incidencias que rexistrou a plataforma virtual foi a hora de conexión da
pasarela de solicitudes. Mentres algúns solicitantes afirmaban que media hora
despois da medianoite aínda non estaba dispoñible para as persoas usuarias,
outros xa conseguiran entrar na plataforma virtual.
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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. Cal é o motivo das diferentes incidencias na plataforma virtual para
solicitar o Bono turístico QuedamosenGalicia22?
2. Elaborou o Goberno galego un protocolo para dar resposta as posibles
incidencias técnicas que se puidera producir na plataforma de solicitude
dos bonos turísticos? En caso afirmativo, cal era? En caso negativo, por
que non o fixo tendo en conta o precedente do ano pasado?
3. Considera a Xunta de Galicia que ten garantido a igualdade real e efectiva
no acceso ao Bono turístico QuedamosEnGalicia22 ante os problemas
técnicos detectados e denunciados pola cidadanía galega?
4. Cre a Xunta de Galicia que puxo todos os medios humanos e materiais
precisos para que se puidese desenvolver con normalidade a inscrición no
Bono Turístico QuedamosEnGalicia22?
5. Cal foi a resposta que lle ofreceu a Xunta de Galicia ás persoas interesadas
en obter o bono turístico que tiveron problemas técnicos para súa
obtención? Remitiu algún tipo de explicación ao respecto a estas persoas?
Pazo do Parlamento, 20 de xullo do 2022
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Noelia Otero Lago, 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.
O Concello de Vigo renovará e modernizará as instalacións de atletismo de Balaídos
cun cambio integral que suporá un investimento de máis de 7,67 millóns de euros.
A obra suporá un cambio integral das instalacións, integrando un módulo cuberto, así
como vestiarios, almacéns, zonas técnicas de competición e unha grada cuberta. Tamén
se instalará unha nova torre de cronometraxe e unha nova iluminación. Ademais,
renovarase o pavimento da pista e humanizarase a zona e o peche das instalacións.
Estas instalacións deportivas non só son utilizadas por deportistas vigueses, senón
tamén de moitos outros lugares da provincia, para o que se entende que son instalacións
supramunicipais e, por iso, o Goberno galego debería colaborar na súa reparación.
O Grupo Parlamentario Socialista trasladou á Xunta de Galicia a través das emendas
aos Orzamentos Autonómicos de 2022 a demanda á que nos acabamos de referir, sendo
rexeitada esta emenda polo Goberno Autonómico, o que pon de manifesto o mínimo
interese por parte do Executivo autonómico en colaborar no financiamento da
reparación da pistas de atletismo de Balaídos.
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Comisión:
Vai colaborar a Xunta de Galicia no financiamento da renovación e modernización das
pista de atletismo de Balaídos ubicada na cidade de Vigo ó longo do ano?
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Martín Seco
García, 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 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
O mundo está en plena Transformación Dixital, como resultado da aparición e
implantación dun amplo conxunto de tecnoloxías que están provocando e
provocarán grandes cambios na actividade produtiva da maioría dos sectores
económicos, contribuíndo a reforzar a súa competitividade e potenciar o
desenvolvemento e, á súa vez, incidindo directamente no progreso económico e
social dos distintos países.
O 5G, xunto con outras tecnoloxías a intelixencia artificial, a análise avanzada de
datos, a automatización de procesos, a robótica, a realidade virtual e aumentada,
a impresión 3D ou os drones, entre outros, son a pedra angular desta
dixitalización, caracterizada por un cambio tecnolóxico cada vez máis dinámico e
constante.
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No ámbito económico e empresarial, o 5G terá un impacto significativo positivo
en aspectos como a mellora da competitividade, a produtividade, eficiencia no
uso dos recursos produtivos, ou en termos de maior calidade ou rendemento dos
produtos ou servizos que se xeran en distintos sectores económicos.
No ámbito do impacto ambiental, as redes 5G están chamadas a ser un elemento
clave para avanzar na transformación do entorno dixital e ecolóxico de empresas,
persoas, fogares e a sociedade no seu conxunto. Estas transformacións terán un
impacto directo na creación e desenvolvemento de riqueza dos distintos Estados e
rexións, e na transición cara a unha economía descarbonizada. Galicia debe estar
nesta transformación, senón volveremos a quedar rezagados do resto de España e
de Europa
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A situación excepcional derivada da pandemia da COVID-19 acelerou o proceso
de dixitalización, destacando os puntos fortes e tamén as lagoas tanto dende o
punto de vista económico, social e territorial. De feito, durante os meses de
restrición da mobilidade, demostrouse en xeral a capacidade e resistencia das
redes de telecomunicacións para cubrir unha situación extrema de
superconectividade, con incrementos con respecto a 2019 de ata 50 % en voz
fixa, 30 % en voz móbil, 20 % en datos en rede fixa e 50 % en tráfico de datos
móbiles. Ademais, consolidouse o protagonismo dos servizos audiovisuais
dixitais como ben de consumo xeneralizado no lecer e entretemento.
A conectividade en Galicia debería mellorar para estrar plenamente na
Transformación Dixital, pero para iso o Goberno galego ten que colaborar cos
concellos para estender a conectividade ao 100% da poboación galega e acelerar
o despregamento de redes e servizos 5G.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Vai a colaborar a Xunta de Galicia cos concellos para estender a
conectividade ao cen por cento da poboación galega e acelerar o
despregamento de redes e servizos 5G?
2. Ten pensado o Goberno galego informar ós concellos na situación na que
se atopa para poder estender a conectividade ao cen por cento da súa
poboación e acelerar o despregamento de redes e servizos 5G?
3. Cales son os motivos, segundo a Xunta de Galicia, polos que non chega a
conectividade ao cen por cento da poboación galega e acelerar o
despregamento de redes e servizos 5G?
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Patricia Otero Rodríguez e Eduardo Ojea Arias,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e
Servizos.
Na vila de Gondomar as estradas de titularidade autonómica PO-331 entre
Porriño e Gondomar e a P0-340 entre Gondomar e Tui están totalmente
abandonadas. Estas estradas necesitan a mellora urxente por parte da Xunta de
Galicia.
Na estrada autonómica PO-331 no tramo pola parroquia de Vincios os veciños e
veciñas levan anos reclamado a mellora das beirarrúas, que se atopan en moi mal
estado, así como a mellora da seguridade viaria nun punto de alto tránsito de
vehículos.
O Goberno municipal de Gondomar intentou en múltiples ocasións que a
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade renovara estas beirarrúas nos seus
diferentes tramos e demandando a necesidade da instalación neste tramo de varios
pasos recrecidos, así como unha rede semafórica que permita a mellora da
seguridade peonil. Sen ter ningunha resposta por parte do Goberno autonómico.
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O viario de titularidade autonómica P0-340 entre Gondomar e Tui, tamén se atopa
nun estado de total abandono por parte da Xunta de Galicia. En moitos tramos
deste viario as beirarrúas atópanse intransitables e noutros tramos son
directamente inexistentes. O Concello de Gondomar solicitou varias veces a
mellora deste tramo para a seguridade e accesibilidade da veciñanza desta vila.
Este problema está causando malestar entre a veciñanza desta vila que demanda
unha solución a estes problemas. A realidade é que estas beirarrúas son totalmente
inaccesibles, rotas, con tramos inexistentes e con elementos que entorpecen o
paso de calquera cadeira de rodas ou carro de bebé.
A Xunta de Galicia ten que arranxar estas beirarrúas de titularidade autonómica
situadas no Concello de Gondomar para mellorar a mobilidade das veciñas e
veciños desta vila.
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Por todo isto solicitamos dende o Grupo Parlamentario Socialista que se comecen
as obras de renovación o antes posible nas beirarrúa da PO-331 entre Porriño e
Gondomar, no seu tramo por Vincios, así como da P0-340 entre Gondomar e Tui
por atoparse nun estado de total abandono por parte da Xunta de Galicia.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Vai a Xunta de Galicia a realizar, antes de que remate o ano, a obra de
renovación das beirarrúas da PO-331 no seu tramo pola parroquia de
Vincios e a instalación neste tramo de varios pasos recrecidos, así como
una rede semafórica que permita a mellora da seguridade peonil en
Gondomar?
2. Ten pensado o Goberno galego realizar, antes de que remate o ano, a obra
de renovación das beirarrúas da P0-340 entre Gondomar e Tui que
permitiría mellorar a mobilidade e seguridade en Gondomar?

Pazo do Parlamento, 20 de xullo do 2022
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, 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 delegada territorial da Xunta de Galicia en Vigo, acompañada polo xefe
territorial da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, reuniuse en maio
de 2021 coa alcaldesa de Redondela, nesta xuntanza trataron varias cuestións
relacionadas co ámbito educativo. Entre elas, dende a Xunta de Galicia
informouse da próxima licitación das obras de ampliación do IES Pedro Floriani,
que incorporará catro novas aulas, dando resposta á demanda existente.
Case un ano despois, a Xunta de Galicia non cumpre o acordado nesa reunión de
maio do ano pasado. Por este motivo, o Consello Escolar de Redondela, órgano
consultivo e de participación de todos os sectores implicados no ensino, acordou
na súa última reunión esixirlle ó Goberno galego que realice de xeito urxente
diferentes obras nos centros e que afronte os compromisos adquiridos coa
comunidade educativa, como é a ampliación do IES Pedro Floriani de Redondela.
Algunhas das obras esixidas levan máis dun ano agardando, como a reparación
das fiestras do C.E.I.P. Plurilingüe Alexandre Bóveda de Chapela, ou a
ampliación do IES Pedro Floriani, obra tan demandada pola comunidade
educativa desta vila.
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Por todo o exposto, as deputadas que asinan formulan as seguintes preguntas para
o seu debate en Comisión:
1. Ten pensado o Goberno galego realizar de maneira urxente as obras de
ampliación do IES Pedro Floriani de Redondela para dar resposta á
demanda existente nesta vila?
2. Vai a Xunta de Galicia a reparar as fiestras do C.E.I.P. Plurilingüe
Alexandre Bóveda de Redondela?
Pazo do Parlamento, 20 de xullo do 2022
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Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 20/07/2022 11:51:53
Noelia Otero Lago na data 20/07/2022 11:52:00
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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.
A finais de marzo deste ano, seis instagrammers galegos percorreron varias
etapas dun dos itinerarios do Camiño de Santiago a petición da Xunta de Galicia.
O obxectivo era levar a cabo unha campaña de promoción turística entre mozos e
mozas que sigan os pasos dos seis artistas e influencers nas súas redes sociais.
O vicepresidente primeiro, do que depende a área de turismo, foi o encargado de
dar a coñecer o 26 de marzo os nomes dos seis peregrinos: a actriz Cristina
Castaño; os cantantes Roi Méndez e Luis Cepeda; e os influencers Natalia
Maquieira, Tamara García Romero e Xurxo Carreño.
Entre o 30 de marzo e o 3 de abril realizaron cinco etapas, entre Ourense e
Santiago, da Vía da Prata. O compromiso dos seis foi compartir vídeos e imaxes
nos seus perfís de Instagram sobre a experiencia e cos hashtags
#GaliciaDestinoSeguro e #CamiñaAGalicia.
O vicepresidente primeiro defendeu a medida como unha vía para chegar aos
seguidores destes famosos, convertidos en "embaixadores do Camiño" para
acceder ás xeracións máis novas que interactúan de forma máis intensa nas redes
sociais.
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Unha iniciativa similar organizouse xa en 2021. O ano pasado foron catro as
persoas con seguidores nas redes -Martiño Rivas, Cristina Cerqueiras, Gala
González e Xurxo Carreño, que repetiu en 2022- realizaron catro etapas do
Camiño Portugués da Costa. Acadaron 13 millóns de visitas coas súas
publicacións, segundo a Xunta de Galicia.
Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Cal foi o coste total para a Xunta de Galicia da campaña de promoción
turística entre mozos e mozas realizada por instagrammers no ano 2021 e o
ano 2022?
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2. A Xunta de Galicia pagoulle ós seis instagrammers galegos que
percorreron a Vía da Prata no ano 2022? En caso afirmativo, que contías se
lle deu por parte da Xunta de Galicia no 2022 a cada un dos seis
instagrammers galegos por realizar as cinco etapas, entre Ourense e
Santiago, da Vía da Prata?
3. A Xunta de Galicia pagoulle ós catro instagrammers que percorreron as
etapas do Camiño Portugués da Costa no 2021? En caso afirmativo, que
contías se lles deu por parte da Xunta de Galicia no ano 2021 a cada
instagrammers que realizaron as etapas do Camiño Portugués da Costa?
Pazo do Parlamento, 20 de xullo 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 20/07/2022 11:53:19
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Martín Seco García na data 20/07/2022 11:53:27
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Mercedes Queixas Zas e Xosé Luis Rivas Cruz, deputados
e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En relación coa paralización da ampliación da inclusión na Rede Natura 2000
das Brañas do Deo, situadas nos concellos de Aranga, Oza-Cesures e Curtis, o goberno
galego enviou a seguinte resposta escrita ao Grupo Parlamentar do BNG:
“A Xunta de Galicia xa está traballando para dotar dunha maior protección a
este enclave natural. A través dun estudo para determinar a presenza de hábitats de
interese comunitario en Galicia, con fin de avaliar o seu estado e medidas de
conservación. E a través dun novo servizo para a determinación do estado de
conservación, deseño dun sistema de seguimento e redacción de medidas de
conservación para os queirogais e matogueiras de Galicia”.
A propósito das Brañas do Deo cómpre lembrar que son un conxunto de
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humidais (principalmente breixeiras e turbeiras) situados na conca do Deo (afluente do
Mandeo), nos concellos de Aranga, Oza-Cesures e Curtis, cunha superficie total de
3.385 ha. Conforman, segundo diferentes estudos e informes, un dos sistemas
higroturbófilos máis senlleiros de Galiza, situados nunha ampla penichaira na que se
desenvolve un extenso mosaico de ecosistemas turbófilos (7110*, 7140, 7150),
matogueiras húmidas (4020*), breixeiras secas (4030) con zonas de afloramentos
1
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rochosos (8230), que constitúen un complexo de hábitats de elevado interese ambiental,
ocupados por diversas especies ameazadas como a Rana temporaria e Sphagnum
pylaesii. Os citados sistemas de turbeiras tamén se atopan en contacto con bosques
húmidos de amieiros e freixos considerados prioritarios (91EO*), así como herbais
higrófilos (6410, 6430, 6510).
Asemade, a rede fluvial formada polos ríos Deo e Mandeo conforma un corredor
ecolóxico con representación do hábitat prioritario Bosques aluviais de amieiros e
freixos (Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 91EO*), e ten un alto interese para a
conservación de dúas especies en perigo de extinción, o curso do Deo no linde entre
Aranga e Curtis para o fento acuático e o curso do Mandeo desde Montouto para o
mexillón de río. Por este motivo foron incluídos no Plan hidrolóxico de Galicia Costa
como “treitos de interese de especies ameazadas”.
Segundo consta no Inventario de humidais de Galiza (2003), na contorna das
Brañas do Deo están rexistrados 40 humidais que deberían ser obxecto dun plan de
protección, conservación e seguimento, mais que están sendo obxecto dun proceso
continuado de agresións e degradación, debido principalmente a plantacións forestais.
Os propios informes da administración autonómica advertían en 2016 sobre esta
materia: “A actividade forestal, fundamentalmente a plantación de eucaliptos, provocou
unha forte degradación e regresión de boa parte dos hábitats de interese, nomeadamente
a causa da realización de intensas rozas mecanizadas e plantacións forestais
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acompañadas nalgúns casos da drenaxe dos terreos”.
Ademais, o estudo sobre Conservación e xestión de humidais elaborado polo
IBADER en 2017 tamén advertía sobre a destrución destes hábitats facendo referencia

2

139185

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

ás consecuencias da intensificación agroforestal en paraxes como San Lourenzo de
Vilarraso.
Diante desta situación de continua degradación e perda de biodiversidade en
hábitats de interese prioritario e comunitario, nos que existe un mandato de protección
por parte da Unión Europea,e tendo en conta a tramitación de numerosos proxectos de
explotación industrial na zona das Brañas do Deo que poderían causas danos
irreversíbeis en ecosistemas fundamentais para a preservación da biodiversidade e a
loita contra o cambio climático, o BNG considera necesario que se usen os instrumentos
legais necesarios para protexer estes espazos.
Consideramos urxente a protección do conxunto das Brañas do Deo e dos
humidais do Inventario do 2003 que se localizan nesta zona, polo que volvemos a
insistir na necesidade da tramitación da súa inclusión da Rede Natura 2000. E de modo
transitorio urximos que se empreguen os instrumentos previstos na Lei 5/2019 do
patrimonio natural e a biodiversidade.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
2ª :
-Prevé o goberno galego o establecemento do réxime de protección cautelar ou
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protección preventiva, previsto na Lei 5/2019 do patrimonio natural e a biodiversidade,
nos hábitats de interese comunitario e prioritario existentes en Galiza, e nomeadamente
naqueles nos que se prevé establecer algunha figura de protección?
-Prevé o goberno galego o establecemento do réxime de protección cautelar ou
protección preventiva previsto na Lei 5/2019 do patrimonio natural e a biodiversidade
nas Brañas do Deo?
3
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-Que medidas está levando a cabo a Xunta de Galiza para a protección das
Brañas do Deo?
-Que medidas adoptou e prevé adoptar o goberno galego para protexer os
humidais inventariados na área das Brañas do Deo e evitar a súa degradación e
destrución?
-Que instrumento de protección prevé a Xunta para as Brañas do Deo?
-Que estudos ou informes recabou o goberno galego para coñecer o estado e as
medidas de conservación e protección das Brañas do Deo?
-Que hábitats prevé protexer o goberno galego nas Brañas do Deo e que
superficie total prevé que se protexa?

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 20/07/2022 13:36:17

Mercedes Queixas Zas na data 20/07/2022 13:36:27
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Xosé Luis Rivas Cruz na data 20/07/2022 13:36:38
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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.
A crise económica xerada a consecuencia da expansión da covid-19 supuxo un
forte impacto económico para o pequeno e mediano comercio local. Esta crise
vese agravada por unha serie de problemas:
 Incapacidade de facerlle competencia ás grandes cadeas e ós xigantes do
comercio electrónico,
 Non hai relevo xeracional,
 Despoboamento da nosa terra que acelera o peche dos pequenos negocios
no rural,
 E agora a crise económica derivada da guerra de Ucraína.
Toda esta situación fai que moitos pequenos e medianos comercios teñan que
pechar as súas portas pola falta de liquidez dos seus negocios.
A realidade que está xurdindo ó longo destes anos debido os seus problemas
estruturais, á pandemia da COVID-19 e á guerra de Ucraína, semella complicada
para o sector do pequeno e mediano comercio e para o seu tecido asociativo.
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Por iso, unha das preocupacións a día de hoxe para as asociacións e federacións
de comerciantes, centros comerciais abertos, mercados e prazas de abasto é a
emisión da orde de subvencións para este ano 2022.
Esta preocupación é produto do medo a que volva a acontecer o do ano pasado,
cando non se fixeron efectivas as subvencións ata o mes de novembro. Se isto
acontecese outra vez, as asociacións do sector do comercio non lles permitiría
planificar, outra vez, as accións para levar a cabo con tempo suficiente, ademais
de ter que xustificalas, outra vez, nun curto espazo de tempo, que xera
improvisación e é o que menos precisan neste momento de crise económica.
Outra das preocupacións do asociacionismo do sector do comercio é o cambio de
sistema na adxudicación das subvencións, ata agora se facían por concorrencia
competitiva.
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Se agora a Xunta de Galicia cambia o sistema para un sistema de concorrencia
non competitiva non garantiría o acceso á subvención de todas as asociacións e
federacións de comerciantes, centros comerciais abertos, mercados e prazas de
abasto que se presentasen o que faría que moitas delas desapareceran.
Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Vai a Xunta de Galicia a continuar co sistema de subvencións de
concorrencia competitiva para asociacións e federacións de comerciantes,
centros comerciais abertos, mercados e prazas de abasto para este ano
2022?
2. Ten pensado o Goberno galego convocar de forma urxente as subvencións
para este ano 2022 para as asociacións e federacións do comercio, centros
comerciais abertos, mercados e prazas de abasto para que o tecido
asociativo poda facer fronte a esta crise?
3. Vai a Xunta de Galicia a Incrementar neste 2022 a cantidade das
subvencións para as asociacións e federacións do comercio, centros
comerciais abertos, mercados e prazas de abasto para que o tecido
asociativo poda facer fronte a esta crise?

Pazo do Parlamento, 20 de xullo do 2022
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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 20/07/2022 11:56:41
Martín Seco García na data 20/07/2022 11:56:48
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Marina Ortega Otero e Martín Seco García,
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 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
O ano 2022 como ano Xacobeo espérase que Galicia reciba gran afluencia de
peregrinos e peregrinas. A imaxe que debemos dar cara ese turismo debería ser
mellor. Eses turistas vanse aloxar en albergues, moitos dos cales teñen as
instalacións con moitas deficiencias e incluso non son accesibles.
A rede pública de albergues do Camiño de Santiago naceu en 1993 e ten a día de
hoxe 74 centros en toda a nosa Comunidade Autónoma. A antigüidade dalgúns
destes albergues de peregrinos fai necesarios investimentos significativos para a
súa adecuación a todos os turistas que visitan a nosa terra, máximo cando estamos
en ano Xacobeo. Son moitos os albergues públicos que pertencen á Xunta de
Galicia que necesitan melloras nas súas instalacións.
Dende o Grupo Parlamentario Socialista creemos que a Axencia de Turismo de
Galicia debe revisar e adaptar todos os albergues públicos da nosa comunidade
para que sexan accesibles e practicables, para non discriminar ás persoas con
mobilidade reducida. Os albergues públicos teñen que ser un espazo de
integración de tódalas persoas.
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Nos orzamentos da Xunta de Galicia para o 2022 están consignado 7.642.394
euros para a mellora de albergues do Camiño de Santiago. Con este orzamento o
Goberno autonómico debería adaptar tódolos albergues públicos de Galicia, para
que poidan ser empregados en condicións de igualdade e de autonomía por todo
tipo de peregrinos e peregrinas e así lograríase un Camiño de Santiago inclusivo
en todas as súas variantes.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Vai o Goberno galego a elaborar un plan de accesibilidade dos albergues
de peregrinos públicos galegos, para detectar cales non son accesibles e
practicables, coa colaboración do tecido asociativo de persoas con
discapacidade?
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2. Ten pensado a Xunta de Galicia adaptar os albergues de peregrinos da rede
pública que non sexan accesibles e practicables, para que todos os
peregrinos e peregrinas poidan realizar o Camiño de Santiago en calquera
das súas variantes?

Pazo do Parlamento, 20 de xullo do 2022
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Marina Ortega Otero
Martín Seco García
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 20/07/2022 12:07:43
Marina Ortega Otero na data 20/07/2022 12:07:50
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Martín Seco García na data 20/07/2022 12:07:59
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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.
O día 13 de maio de 2022 publicouse no Diario Oficial de Galicia o Decreto
55/2022, do 28 de abril, polo que se concede o título de Embaixador de Honra do
Camiño de Santiago, a título persoal, ao xornalista Carlos Herrera Crusset. En
atención ao labor de divulgación, promoción e coñecemento do Camiño de
Santiago e dos valores xacobeos.
Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Cales son os méritos polos que se lle concede a Carlos Herrera o título de
Embaixador de Honra do Camiño de Santiago?
2. Cales son as actuacións que realizou o xornalista Carlos Herrera para a
divulgación do Camiño de Santiago?
3. Cales son as actuacións que realizou o xornalista Carlos Herrera para a
promoción do Camiño de Santiago?
4. Cales son as actuacións que realizou o xornalista Carlos Herrera para dar a
coñecer o Camiño de Santiago?
5. Considera o Goberno galego que a concesión de título de Embaixador de
honra do Camiño de Santiago a Carlos Herrera fíxose con criterios
obxectivos? En caso afirmativo, cales?
Pazo do Parlamento, 20 de xullo do 2022
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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 20/07/2022 12:09:26
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Martín Seco García na data 20/07/2022 12:09:33
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Patricia Otero Rodríguez e Eduardo Ojea Arias,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e
Servizos.
O 20 de maio de 2016 asinouse un convenio de colaboración entre a extinta
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, cuxo obxecto era o
de acometer unha actuación na contorna da Praza Victoria Cadaval e no tramo da
rúa Julián Valverde, dende o cruce cóa rúa José Pereira Troncoso ata a rúa Porta
do Sol, enmarcada na Fase II do concurso de ideas da “ Humanización da
Travesía Interior de Sabarís” en Baiona.
A travesía interior de Sabarís executaríase en tres fases: Fase I rúa Julián
Valverde, Fase II Praza Victoria Cadaval e Fase III correspondente á rúa Porta do
Sol e Areas.
Trala execución das fases primeira e terceira, o Concello de Baiona pretende
impulsar a execución das obras correspondentes a parte da segunda fase,
concretamente no ámbito da contorna da Praza Victoria Cadaval, dada a
necesidade de intervención urxente nesa zona por causa das deficiencias
existentes nas redes de saneamento, pluviais e fecais, en aras da protección do
medio ambiente, salubridade pública, á vez que se propón a creación dun espazo
para a veciñanza de Sabarís.
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O goberno municipal de Baiona quere recuperar o proxecto da humanización da
segunda fase de Sabarís. Este proxecto dotado de 1,2 millóns de euros onde a
Consellería de Medioambiente, Territorio e Vivenda acometería a reforma de la
praza Victoria Cadaval e a súa contorna.
Desde finais de 2019 a situación agravouse , provocando a rescisión do convenio
en xullo de 2020, alegando a Consellería de Medioambiente, Territorio e Vivenda
o incumprimento por parte do Concello de Baiona das súas obrigas, pola
imposibilidade do goberno local de verificar a dispoñibilidade de terreos
necesarios para poder iniciar as obras na contorna da Praza Victoria Cadaval. A
Administración municipal informou que carecía das dúas últimas revisións do
proxecto polo que non podía verificar os terreos, reiterando que o prazo
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permanecía vixente ata o 31 de decembro de 2020 e aínda estaba en prazo para
remitir o acta de replanteo e informes sectoriais á Xunta de Galicia.
A pesar de que os sucesivos desencontros provocaron un recurso de casación
presentado polo goberno local ante o Xulgado do Contencioso, alegando que a
situación adoptada pola Administración autonómica estaba “fóra de dereito”, a
administración local reclama esta humanización para mellorar a vida da
veciñanza de Baiona.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Comisión:
Vai a Xunta de Galicia a ceder por medio dun convenio ó Concello de Baiona o
proxecto da Segunda fase de Humanización de Sabarís da Praza de Victoria
Cadaval ata parte da rúa Julián Valverde para mellorar as infraestruturas desta
vila?
Pazo do Parlamento, 20 de xullo do 2022
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Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Patricia Otero Rodríguez
Eduardo Ojea Arias
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 20/07/2022 13:07:28
Patricia Otero Rodríguez na data 20/07/2022 13:07:36

CSV: BOPGDSPG-jju8zHsXU-3
REXISTRO-3kiPThKtZ-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Eduardo Ojea Arias na data 20/07/2022 13:07:50
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
A atención primaria do sistema sanitario de Galicia está sendo un dos maiores
problemas que ten a nosa comunidade autónoma.
Resulta necesario dotar aos centros sanitarios galegos do persoal suficiente para
atender as necesidades de cada municipio conforme a súa poboación e ante o
aumento desta durante a época estival. O Sergas ten que facer efectiva a
substitución das baixas, das vacacións e das xubilacións dos facultativos para non
interromper a atención aos e ás pacientes.
Neste contexto, en marzo de 2020 a Consellería de Sanidade decidiu que en
Moaña non houbese Servizo de Urxencias tendo que ir a Cangas para as
urxencias, servizo que tiñan dende sempre. A veciñanza entendeu que era unha
medida transitoria, incluso aceptaron a decisión ante a situación motiva pola
Covid -19.
A día de hoxe nesta vila seguen sen urxencias médicas e sen recuperar os ratios
de consultas presenciais anteriores á pandemia, ademais de soportar atrasos moi
importantes nas citas da atención primaria.
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A falta de facultativos en Moaña provocou que o 20 de maio na Casa do Mar
deste municipio non houbese ningún médico na quenda de tarde, polo que o
Persoal de Servizos Xerais viuse obrigado a derivar ao Centro de Saúde de
Cangas a todos os pacientes que se acercaban ó ambulatorio.
En Moaña só hai un doutor pola tarde para catro cupos. Esta situación vén dende
outubro do ano pasado que non se repuxeron os dous médicos de tarde que
marcharon co concurso de traslados. E agora, desde principios de maio
agravouse toda esta situación na atención primaria desta vila pola baixa laboral
doutro médico. Nestes momentos só hai unha doutora para cubrir os cupos dos
catro facultativos que terían que consultar neste centro de saúde. Quedando sen
atención médica 2.800 persoas de Moaña.
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E isto todo despois de que no mes de abril o Sergas anunciara tres facultativos
para a quenda de tarde neste centro de saúde.
A maiores, o 25 de maio o servizo de Urxencias de Cangas, que atende a
veciñanza desta localidade e tamén á de Moaña desde a pandemia, ten só dous
médico debido á baixa dunha das doutoras. Segundo informan os propios
sanitarios, trátase dunha ausencia que xa estaba programada e que o Sergas, por
primeira vez, négase a cubrir, o que deixa ás Urxencias con só dous facultativos
dos tres que viñan tendo ata o de agora.
A Atención primaria desta vila cada vez vai a peor debido á política sanitaria do
Goberno galego. Por este motivo, dende o Grupo Parlamentario Socialista
reclamamos que coa maior brevidade vólvanse a abrir as urxencias e se cubran as
prazas dos facultativos na quenda de tarde no municipio de Moaña, xa que están
causando un gran malestar entre a súa veciñanza.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Vai a Xunta de Galicia a garantir a correcta e plena asistencia sanitaria na
Atención Primaria cubrindo as prazas vacantes dos facultativos da quenda
de tarde do Centro de Saúde de Moaña?
2. Cando se vai facer efectivo o anuncio feito a finais de abril polo Sergas de
cubrir as tres prazas de médicos na quenda de tarde en Moaña?
3. Ten pensado a Consellería de Sanidade a restitución inmediata das
urxencias médicas na Casa do Mar de Moaña para que os seus veciños e
veciñas non teñan que desprazarse a Cangas?
4. Cando vai a Consellería de Sanidade a dotar dunha ambulancia de reforzo
na comarca do Morrazo para ter unha boa asistencia sanitaria nesta zona?
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Pazo do Parlamento, 20 de xullo do 2022
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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María Leticia Gallego Sanromán na data 20/07/2022 13:09:54
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Marina Ortega Otero na data 20/07/2022 13:10:10
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