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ı 37601 (11/POC-006827)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia para solucionar o problema que teñen algúns peregrinos cando non hai prazas nos albergues públicos, e as causas da falta de previsión ao respecto
139231

ı 37602 (11/POC-006828)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Queixas Zas, Mercedes
Sobre o traslado aos grupos parlamentarios da documentación do convenio para deseñar a estratexia de infraestrutura verde da área da Coruña
139233

ı 37603 (11/POC-006829)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 6 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia con respecto á derrogación do artigo da Lei da Área Metropolitana
de Vigo que condiciona a súa constitución á integración nun plan de transporte metropolitano de Galicia
139237

ı 37604 (11/POC-006830)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 6 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia con respecto á derrogación do artigo da Lei da Área Metropolitana
de Vigo que condiciona a súa constitución á integración nun plan de transporte metropolitano de Galicia
139240
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ı 37605 (11/POC-006831)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre a inclusión nos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023 dunha
partida suﬁciente para executar as obras da estrada autonómica PO-363 que permita mellorar a
mobilidade e a seguridade en Redondela
139243

ı 37606 (11/POC-006832)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Fernández Gómez, Alexandra
Sobre os criterios da Axencia Galega de Infraestruturas para a escolla dos convenios que asina cos
concellos
139246

139204
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ı 37607 (11/POC-006833)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Pazos Couñago, José Alberto e 6 máis
Sobre a xestión das axudas aprobadas pola Xunta de Galicia por un importe total de 7,2 millóns de
euros para as entidades dedicadas á inclusión social e á loita contra a pobreza
139249

ı 37609 (11/POC-006834)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Suárez Sarmiento, María Elena e 6 máis
Sobre os beneﬁcios para a cidadanía da transferencia da Escola de Canteiros de Poio da Deputación
de Pontevedra cara á Xunta de Galicia
139251

ı 37611 (11/POC-006835)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e 6 máis
Sobre a valoración realizada pola Xunta de Galicia en relación cos programas educativos que están
implantados nos colexios das zonas rural e urbana
139253

ı 37613 (11/POC-006836)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e 6 máis
Sobre a valoración por parte da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades sobre o sistema de transporte escolar en Galicia
139255

ı 37615 (11/POC-006837)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e 6 máis
Sobre a situación en que se encontra a elaboración dos novos currículos derivados da aplicación da Lei orgánica pola que se modifica a Lei orgánica de educación para a súa aplicación
en Galicia
139257

ı 37617 (11/POC-006838)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Ferro Iglesias, José Luis e 11 máis
Sobre o estado en que se encontra o proxecto do Centro Galego de Innovación de Formación Profesional de Ourense en canto ao funcionamento e os contidos
139259
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ı 37619 (11/POC-006839)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e 6 máis
Sobre o desenvolvemento por parte da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional
e Universidades das medidas previstas na Estratexia de educación dixital 2030
139261

ı 37621 (11/POC-006840)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e 6 máis

139205
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Sobre os traballos, programas e liñas de actuación que se están a planiﬁcar no marco do Plan LÍA
de bibliotecas escolares de Galicia
139263

ı 37624 (11/POC-006841)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre o impacto dos fondos Leader

ı 37639 (11/POC-006843)

139265

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da oferta, dentro deste ano 2022, dunha alternativa formativa equivalente para o alumnado de bacharelato beneﬁciario da convocatoria de viaxes
de mellora da competencia en linguas estranxeiras
139268

ı 37642 (11/POC-006844)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 4 máis
Sobre o soterramento parcial da avenida Otero Pedrayo en Ourense

139270

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 4 máis
Sobre a xestión dos sistemas de saneamento e depuración das augas residuais

139275

ı 37643 (11/POC-006845)
ı 37644 (11/POC-006846)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 3 máis
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia respecto da sentenza do Tribunal Supremo sobre
o parque éolico Sasdónigas, nos concellos de Mondoñedo e Abadín
139278

ı 37645 (11/POC-006847)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 3 máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para garantir unha adecuada conexión do
Carballiño e a zona do Ribeiro coa autovía Lugo-Ourense
139283
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ı 37646 (11/POC-006848)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Presas Bergantiños, Noa
Sobre o impulso da xeración da enerxía solar fotovoltaica de xeito compatible coa protección do
solo
139286

ı 37647 (11/POC-006849)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e Bará Torres, Xosé Luís

139206
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Sobre as actuacións desenvolvidas pola Xunta de Galicia dende 2011 para dar continuidade á autoestrada AG-31 ata a fronteira portuguesa
139291

ı 37648 (11/POC-006850)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 5 máis
Sobre as actuacións realizadas pola Xunta de Galicia para mellorar a comunicación viaria entre Ourense
e Lugo coa execución da autovía A-56, así como as consecuencias da ausencia desta infraestrutura
139294

ı 37649 (11/POC-006851)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto das peaxes nas autovías AG-55 e AG-57

ı 37650 (11/POC-006852)

139298

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as medidas previstas por parte da Xunta de Galicia respecto da protección e conservación
do bosque de ribeira
139302

ı 37652 (11/POC-006853)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre a valoración da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade respecto do funcionamento do
Plan de transporte de viaxeiros por estrada, en concreto na comarca da Barbanza
139306

ı 37653 (11/POC-006854)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre as medidas da Xunta de Galicia para garantir a seguridade viaria das persoas peregrinas no
quilómetro 36 da N-547, no concello de Palas de Rei
139313

ı 37654 (11/POC-006855)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre a valoración do Goberno galego respecto das denuncias de colectivos sociais en relación coa
tramitación de proxectos eólicos dependentes da Xunta de Galicia
139316
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ı 37655 (11/POC-006856)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 3 máis
Sobre a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia respecto do proxecto das obras da vía Ártabra
139323

ı 37656 (11/POC-006857)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Ferro Iglesias, José Luis e 7 máis

139207
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Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia respecto das actuacións levadas a cabo en relación
co Pazo de Meirás
139327

ı 37658 (11/POC-006858)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a valoración por parte do Goberno galego do Anteproxecto de lei de mobilidade sostible
139329

ı 37659 (11/POC-006859)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da titularidade da estrada EP-8001, que une as localidades de Catoira e Caldas de Reis e as provincias da Coruña e Pontevedra
139334

ı 37660 (11/POC-006860)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as iniciativas levadas a cabo pola Xunta de Galicia respecto das modiﬁcacións normativas de
proxectos de xeración de enerxías renovables de competencia estatal
139338

ı 37661 (11/POC-006861)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a avaliación do Plan de residuos industriais de Galicia 2016-2020 e as previsións do Goberno
galego en relación coa elaboración dun novo plan de residuos industriais
139342

ı 37662 (11/POC-006862)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Ríos Santomé, Paulo e 2 máis
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia respecto do cumprimento dos contratos no servizo de transporte público de Galicia
139345

ı 37663 (11/POC-006863)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre o anuncio de execución dunha pasarela que atravesará a ría do Burgo entre os concellos da
Coruña e Oleiros
139350
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ı 37664 (11/POC-006864)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre os avances realizados pola Xunta de Galicia no ámbito da Estratexia da cultura galega
139354

ı 37666 (11/POC-006865)

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

139208
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Sobre as previsións do Goberno galego respecto do inicio dos trámites para a integración das marismas do río Baxoi na Rede Natura 2000
139356

ı 37667 (11/POC-006866)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da actualización da lexislación galega en materia
de residuos e solos contaminados
139359

ı 37668 (11/POC-006867)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para atender as alegacións veciñais presentadas ao proxecto
de mellora dos accesos ao Centro Hospitalario Universitario da Coruña, así como o seu sometemento á avaliación ambiental
139362

ı 37669 (11/POC-006868)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia en relación coa implantación de parques eólicos e liñas de
alta tensión na área de Pontevedra
139366

ı 37670 (11/POC-006869)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre a colocación dun paso de peóns na estrada AC-550 no lugar de Orro, en Noia, e para o cumprimento das condicións de seguridade necesarias no lugar de Boa
139370

ı 37671 (11/POC-006870)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre o estado dos traballos de recheo nunha parcela no lugar de Armuño, na parroquia de Lubre,
no concello de Bergondo
139373

ı 37672 (11/POC-006871)
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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre a titularidade e os usos da illa da Creba en Esteiro, Muros

ı 37673 (11/POC-006872)

139376

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para convocar unha reunión extraordinaria do Consello
Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible e tratar o tema do modelo enerxético
galego
139382

139209
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ı 37674 (11/POC-006873)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as medidas de protección previstas pola Xunta de Galicia para o espazo natural das brañas
do Deo nos concellos de Aranga, Oza-Cesuras e Curtis, así como as previsións de incluír este espazo
na Rede Natura 2000
139385

ı 37675 (11/POC-006874)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para darlle saída ao porto seco de Monforte cara á N-120
139389

ı 37676 (11/POC-006875)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para desenvolver un plan de información, formación e asesoramento técnico para garantir a sustentabilidade dos sistemas veciñais de abastecemento de auga
139392

ı 37677 (11/POC-006876)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 3 máis
Sobre o proxecto de remodelación das rúas Aureliano Ferreiro e As Canteiras no concello de Maceda
139396

ı 37678 (11/POC-006877)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre os estudos ou informes existentes ou previstos por Augas de Galicia en relación cos terreos
e co proxecto do parque empresarial de Pontecesures
139400

ı 37679 (11/POC-006878)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o número das primeiras implicacións da Lei 7/2021, do 17 de febreiro, de museos e outros
centros museísticos de Galicia
139403
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ı 37681 (11/POC-006879)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia en relación coa suspensión da tramitación do parque empresarial de Pontecesures, así como o estudo doutros posibles usos dos terreos
139405

ı 37682 (11/POC-006880)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego en canto ao traslado das instalacións situadas no espazo
natural de interese local da Xunqueira de Alba, en Pontevedra
139409

139210
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ı 37688 (11/POC-006881)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a xustiﬁcación da xestión da planta de Nostián e da autorización da construción de vasos de
vertedura no vertedoiro de Sobrado que poñen en perigo o ambiente, así como as peculiaridades
no deseño do vertedoiro
139413

ı 37693 (11/POC-006882)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre o funcionamento do Rexistro Galego de Núcleos Zoolóxicos e o atraso nas autorizacións de
apertura
139418

ı 37699 (11/POC-006883)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o balance da Xunta de Galicia respecto do traballo realizado para custodiar e mellorar o patrimonio documental galego que conforma o Sistema de arquivos de Galicia
139421

ı 37701 (11/POC-006884)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia en educación ambiental e o funcionamento do Obervatorio
Galego de Educación Ambiental, así como da posta en marcha dun proceso participativo para aprobar en 2023 unha nova estratexia galega de educación ambiental
139423

ı 37705 (11/POC-006885)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre a problemática das pragas de moscas na parroquia do Val, no concello de Narón

ı 37716 (11/POC-006886)

139427

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre as medidas que prevé tomar o Goberno galego para evitar as verteduras continuas aos ríos
Mendo e Mandeo e á ría de Betanzos
139430
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ı 37721 (11/POC-006887)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo e as previstas en relación coa canteira situada nas inmediacións
da fervenza do Toxa, no concello de Silleda
139432

ı 37724 (11/POC-006888)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Ríos Santomé, Paulo e 2 máis

139211
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Sobre a problemática da xestión do servizo de transporte público de Galicia

ı 37737 (11/POC-006889)

139437

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da construción dun novo centro de saúde en Sada
139441

ı 37738 (11/POC-006890)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Carreira Pazos, Iria e 2 máis
Sobre a atención ás persoas LGBT e as políticas para evitar a discriminación

ı 37739 (11/POC-006891)

139444

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Castro García, Daniel e 2 máis
Sobre a necesidade de incrementar e mellorar os servizos de ﬁsioterapia na sanidade pública na
comarca da Mariña
139447

ı 37740 (11/POC-006892)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para proceder á licitación do proxecto construtivo da ampliación da área de hospitalización do Hospital Comarcal da Barbanza
139450

ı 37741 (11/POC-006893)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para dotar o Centro de Saúde de Moraña dos medios
necesarios
139453

ı 37742 (11/POC-006894)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Ríos Santomé, Paulo e Prado Cores, María Montserrat
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para rematar coa imposibilidade de emancipación
da mocidade galega
139457
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ı 37743 (11/POC-006895)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Albert, María e 4 máis
Sobre a perda de servizos e a deterioración da atención sanitaria no Hospital Público de Valdeorras
139461

ı 37744 (11/POC-006896)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as medidas que se van tomar en materia de persoal e de infraestrutura para garantir unha
atención sanitaria digna aos veciños do concello do Grove
139465

139212
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ı 37745 (11/POC-006897)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis

Sobre a necesidade de negociar o réxime xurídico e retributivo das matronas de Atención Primaria

ı 37746 (11/POC-006898)

139468

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 7 máis

Sobre a valoración por parte do Goberno galego do anticipo de pagos da Política Agraria Común

ı 37748 (11/POC-006899)

139471

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis

Sobre as medidas que se van tomar para a implementación dunha estratexia de saúde sexual e
reprodutiva

ı 37749 (11/POC-006900)

139473

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis

Sobre as razóns do Sergas para establecer limitacións e non xeneralizar a prescrición dos coagulantes orais de nova xeración, a aplicación en todas as xerencias dos mesmos criterios para a súa
autorización e os datos ao respecto

ı 37750 (11/POC-006901)

139480

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 4 máis

Sobre as medidas que vai tomar a Xunta de Galicia para solucionar as deﬁciencias laborais existentes no Hospital Povisa

ı 37751 (11/POC-006902)

139484

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis

Sobre a estratexia galega de soidade non desexada e as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia ao respecto

ı 37752 (11/POC-006903)

139489
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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis

Sobre a Estratexia galega de envellecemento activo 2016-2020

ı 37753 (11/POC-006904)

139492

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 3 máis

Sobre a situación da Rede de centros de información ás mulleres

139495
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ı 37761 (11/POC-006905)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 5 máis
Sobre a modificación por parte da Xunta de Galicia dos traballos de prevención de incendios
forestais e de xestión de biomasa tendentes a evitar a aparición dos lumes de sexta xeración
139499

1.4.4.3. Preguntas para resposta por escrito
Admisión a trámite

ı 37147 (11/PRE-012512)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e Díaz Varela, Noa Susana
Sobre a declaración dos servizos de aula matinal, madrugadores escolares e almorzo como complementarios dos educativos
139504

ı 37157 (11/PRE-012513)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e 3 máis
Sobre a problemática que existe na provincia de Ourense en relación coa falta de especialistas en
Pediatría
139507

ı 37163 (11/PRE-012514)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 2 máis
Sobre a valoración por parte do Goberno galego de que a creación de emprego en Galicia sexa
máis baixa ca no Estado
139510

ı 37183 (11/PRE-014226)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 2 máis
Sobre a posibilidade de garantir unha atención sanitaria de calidade aos veciños e ás veciñas de
Cerdedo-Cotobade por parte da Xunta de Galicia
139513

CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ı 37252 (11/PRE-014227)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Caballero Miguez, Gonzalo
Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia do resultado acadado pola fusión dos concellos
de Cerdedo e Cotobade
139515

ı 37303 (11/PRE-014228)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Caballero Miguez, Gonzalo
Sobre as axudas ás familias e aos sectores produtivos de Galicia por parte do Goberno galego
139517
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ı 37311 (11/PRE-014229)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Caballero Miguez, Gonzalo
Sobre as actuacións e o investimento realizado polo Goberno galego para o funcionamento das
oﬁcinas agrarias comarcais existentes en Galicia
139519

ı 37418 (11/PRE-014230)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Caballero Miguez, Gonzalo
Sobre os recursos económicos achegados pola Xunta de Galicia nos anos 2020 e 2021 aos concellos
galegos para faceren fronte ao incremento de gasto derivado pola aplicación de medidas que eviten
a propagación do virus covid-19
139521

ı 37435 (11/PRE-014231)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre o cumprimento das ofertas de emprego público nos anos 2016, 2017 e 2018 e a resolución
dos procesos selectivos da oferta de emprego público do 2019
139523

ı 37441 (11/PRE-014232)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Albert, María e 2 máis
Sobre os espazos naturais afectados polos lumes entre os días 15 e 19 de xullo de 2022 e os seguintes, así como os medios de extinción empregados e as medidas adoptadas e previstas para
combater os danos causados
139527

ı 37448 (11/PRE-014233)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Albert, María e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para dar os pasos precisos para converter
o Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais nun servizo único
139530

ı 37466 (11/PRE-014234)

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

CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ı 37484 (11/PRE-014235)

139534

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
139539

ı 37515 (11/PRE-014236)

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

ı 37640 (11/PRE-014238)

139542

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da oferta, dentro deste ano 2022, dunha alternativa formativa equivalente para o alumnado de bacharelato beneﬁciario da convocatoria de viaxes
de mellora da competencia en linguas estranxeiras
139545

ı 37762 (11/PRE-014239)

CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 5 máis
Sobre a modiﬁcación por parte da Xunta de Galicia dos traballos de prevención de incendios forestais e de xestión de biomasa tendentes a evitar a aparición dos lumes de sexta xeración 139547
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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
- 37601 (11/POC-006827)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia para solucionar o problema que teñen algúns peregrinos cando non hai prazas nos albergues públicos, e as causas da falta de previsión ao respecto
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 37602 (11/POC-006828)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Queixas Zas, Mercedes
Sobre o traslado aos grupos parlamentarios da documentación do convenio para deseñar a estratexia de infraestrutura verde da área da Coruña
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37603 (11/POC-006829)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 6 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia con respecto á derrogación do artigo da Lei da Área Metropolitana de Vigo que condiciona a súa constitución á integración nun plan de transporte metropolitano de Galicia
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 37604 (11/POC-006830)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 6 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia con respecto á derrogación do artigo da Lei da Área Metropolitana
de Vigo que condiciona a súa constitución á integración nun plan de transporte metropolitano de Galicia
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37605 (11/POC-006831)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre a inclusión nos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023 dunha
partida suﬁciente para executar as obras da estrada autonómica PO-363 que permita mellorar a
mobilidade e a seguridade en Redondela
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 37606 (11/POC-006832)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Fernández Gómez, Alexandra
Sobre os criterios da Axencia Galega de Infraestruturas para a escolla dos convenios que asina cos
concellos
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37607 (11/POC-006833)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Pazos Couñago, José Alberto e 6 máis
Sobre a xestión das axudas aprobadas pola Xunta de Galicia por un importe total de 7,2 millóns de
euros para as entidades dedicadas á inclusión social e á loita contra a pobreza
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 37609 (11/POC-006834)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Suárez Sarmiento, María Elena e 6 máis
Sobre os beneﬁcios para a cidadanía da transferencia da Escola de Canteiros de Poio da Deputación
de Pontevedra cara á Xunta de Galicia
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 37611 (11/POC-006835)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e 6 máis
Sobre a valoración realizada pola Xunta de Galicia en relación cos programas educativos que están
implantados nos colexios das zonas rural e urbana
Comisión 4ª, Educación e Cultura

CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 37613 (11/POC-006836)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e 6 máis
Sobre a valoración por parte da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades sobre o sistema de transporte escolar en Galicia
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 37615 (11/POC-006837)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e 6 máis
Sobre a situación en que se encontra a elaboración dos novos currículos derivados da aplicación da Lei orgánica pola que se modifica a Lei orgánica de educación para a súa aplicación
en Galicia
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 37617 (11/POC-006838)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Ferro Iglesias, José Luis e 11 máis
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Sobre o estado en que se encontra o proxecto do Centro Galego de Innovación de Formación Profesional de Ourense en canto ao funcionamento e os contidos
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 37619 (11/POC-006839)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e 6 máis
Sobre o desenvolvemento por parte da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional
e Universidades das medidas previstas na Estratexia de educación dixital 2030
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 37621 (11/POC-006840)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e 6 máis
Sobre os traballos, programas e liñas de actuación que se están a planiﬁcar no marco do Plan LÍA
de bibliotecas escolares de Galicia
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 37624 (11/POC-006841)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre o impacto dos fondos Leader
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 37639 (11/POC-006843)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da oferta, dentro deste ano 2022, dunha alternativa formativa equivalente para o alumnado de bacharelato beneﬁciario da convocatoria de viaxes
de mellora da competencia en linguas estranxeiras
Comisión 4ª, Educación e Cultura

CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 37642 (11/POC-006844)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 4 máis
Sobre o soterramento parcial da avenida Otero Pedrayo en Ourense
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37643 (11/POC-006845)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 4 máis
Sobre a xestión dos sistemas de saneamento e depuración das augas residuais
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37644 (11/POC-006846)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 3 máis
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Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia respecto da sentenza do Tribunal Supremo sobre
o parque éolico Sasdónigas, nos concellos de Mondoñedo e Abadín
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37645 (11/POC-006847)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 3 máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para garantir unha adecuada conexión do
Carballiño e a zona do Ribeiro coa autovía Lugo-Ourense
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37646 (11/POC-006848)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Presas Bergantiños, Noa
Sobre o impulso da xeración da enerxía solar fotovoltaica de xeito compatible coa protección do
solo
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37647 (11/POC-006849)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre as actuacións desenvolvidas pola Xunta de Galicia dende 2011 para dar continuidade á autoestrada AG-31 ata a fronteira portuguesa
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37648 (11/POC-006850)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 5 máis
Sobre as actuacións realizadas pola Xunta de Galicia para mellorar a comunicación viaria entre
Ourense e Lugo coa execución da autovía A-56, así como as consecuencias da ausencia desta
infraestrutura
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 37649 (11/POC-006851)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto das peaxes nas autovías AG-55 e AG-57
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37650 (11/POC-006852)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as medidas previstas por parte da Xunta de Galicia respecto da protección e conservación
do bosque de ribeira
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 37652 (11/POC-006853)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre a valoración da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade respecto do funcionamento do
Plan de transporte de viaxeiros por estrada, en concreto na comarca da Barbanza
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37653 (11/POC-006854)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre as medidas da Xunta de Galicia para garantir a seguridade viaria das persoas peregrinas no
quilómetro 36 da N-547, no concello de Palas de Rei
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37654 (11/POC-006855)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre a valoración do Goberno galego respecto das denuncias de colectivos sociais en relación coa
tramitación de proxectos eólicos dependentes da Xunta de Galicia
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37655 (11/POC-006856)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 3 máis
Sobre a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia respecto do proxecto das obras da vía
Ártabra
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37656 (11/POC-006857)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Ferro Iglesias, José Luis e 7 máis
Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia respecto das actuacións levadas a cabo en relación
co Pazo de Meirás
Comisión 4ª, Educación e Cultura

CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 37658 (11/POC-006858)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a valoración por parte do Goberno galego do Anteproxecto de lei de mobilidade sostible
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37659 (11/POC-006859)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da titularidade da estrada EP-8001, que une as localidades de Catoira e Caldas de Reis e as provincias da Coruña e Pontevedra
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 37660 (11/POC-006860)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as iniciativas levadas a cabo pola Xunta de Galicia respecto das modiﬁcacións normativas de
proxectos de xeración de enerxías renovables de competencia estatal
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37661 (11/POC-006861)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a avaliación do Plan de residuos industriais de Galicia 2016-2020 e as previsións do Goberno
galego en relación coa elaboración dun novo plan de residuos industriais
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37662 (11/POC-006862)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Ríos Santomé, Paulo e 2 máis
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia respecto do cumprimento dos contratos no servizo de transporte público de Galicia
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37663 (11/POC-006863)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre o anuncio de execución dunha pasarela que atravesará a ría do Burgo entre os concellos da
Coruña e Oleiros
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37664 (11/POC-006864)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre os avances realizados pola Xunta de Galicia no ámbito da Estratexia da cultura galega
Comisión 4ª, Educación e Cultura

CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 37666 (11/POC-006865)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do inicio dos trámites para a integración das marismas do río Baxoi na Rede Natura 2000
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37667 (11/POC-006866)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da actualización da lexislación galega en materia
de residuos e solos contaminados
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 37668 (11/POC-006867)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para atender as alegacións veciñais presentadas ao proxecto
de mellora dos accesos ao Centro Hospitalario Universitario da Coruña, así como o seu sometemento á avaliación ambiental
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37669 (11/POC-006868)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia en relación coa implantación de parques eólicos e liñas de
alta tensión na área de Pontevedra
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37670 (11/POC-006869)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre a colocación dun paso de peóns na estrada AC-550 no lugar de Orro, en Noia, e para o cumprimento das condicións de seguridade necesarias no lugar de Boa
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37671 (11/POC-006870)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre o estado dos traballos de recheo nunha parcela no lugar de Armuño, na parroquia de Lubre,
no concello de Bergondo
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 37672 (11/POC-006871)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre a titularidade e os usos da illa da Creba en Esteiro, Muros
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37673 (11/POC-006872)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para convocar unha reunión extraordinaria do Consello
Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible e tratar o tema do modelo enerxético
galego
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37674 (11/POC-006873)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
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Sobre as medidas de protección previstas pola Xunta de Galicia para o espazo natural das brañas
do Deo nos concellos de Aranga, Oza-Cesuras e Curtis, así como as previsións de incluír este espazo
na Rede Natura 2000
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37675 (11/POC-006874)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para darlle saída ao porto seco de Monforte cara á N-120
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37676 (11/POC-006875)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para desenvolver un plan de información, formación e asesoramento técnico para garantir a sustentabilidade dos sistemas veciñais de abastecemento de
auga
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37677 (11/POC-006876)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 3 máis
Sobre o proxecto de remodelación das rúas Aureliano Ferreiro e As Canteiras no concello de
Maceda
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37678 (11/POC-006877)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre os estudos ou informes existentes ou previstos por Augas de Galicia en relación cos terreos
e co proxecto do parque empresarial de Pontecesures
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 37679 (11/POC-006878)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o número das primeiras implicacións da Lei 7/2021, do 17 de febreiro, de museos e outros
centros museísticos de Galicia
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 37681 (11/POC-006879)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia en relación coa suspensión da tramitación do parque empresarial de Pontecesures, así como o estudo doutros posibles usos dos terreos
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 37682 (11/POC-006880)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego en canto ao traslado das instalacións situadas no espazo
natural de interese local da Xunqueira de Alba, en Pontevedra
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37688 (11/POC-006881)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a xustiﬁcación da xestión da planta de Nostián e da autorización da construción de vasos de
vertedura no vertedoiro de Sobrado que poñen en perigo o ambiente, así como as peculiaridades
no deseño do vertedoiro
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37693 (11/POC-006882)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre o funcionamento do Rexistro Galego de Núcleos Zoolóxicos e o atraso nas autorizacións de
apertura
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37699 (11/POC-006883)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre o balance da Xunta de Galicia respecto do traballo realizado para custodiar e mellorar o patrimonio documental galego que conforma o Sistema de arquivos de Galicia
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 37701 (11/POC-006884)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia en educación ambiental e o funcionamento do Observatorio
Galego de Educación Ambiental, así como da posta en marcha dun proceso participativo para aprobar en 2023 unha nova estratexia galega de educación ambiental
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37705 (11/POC-006885)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre a problemática das pragas de moscas na parroquia do Val, no concello de Narón
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37716 (11/POC-006886)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e Bará Torres, Xosé Luís
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Sobre as medidas que prevé tomar o Goberno galego para evitar as verteduras continuas aos ríos
Mendo e Mandeo e á ría de Betanzos
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37721 (11/POC-006887)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo e as previstas en relación coa canteira situada nas inmediacións
da fervenza do Toxa, no concello de Silleda
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37724 (11/POC-006888)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Ríos Santomé, Paulo e 2 máis
Sobre a problemática da xestión do servizo de transporte público de Galicia
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 37737 (11/POC-006889)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da construción dun novo centro de saúde en Sada
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 37738 (11/POC-006890)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Carreira Pazos, Iria e 2 máis
Sobre a atención ás persoas LGBT e as políticas para evitar a discriminación
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 37739 (11/POC-006891)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Castro García, Daniel e 2 máis
Sobre a necesidade de incrementar e mellorar os servizos de ﬁsioterapia na sanidade pública na
comarca da Mariña
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 37740 (11/POC-006892)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para proceder á licitación do proxecto construtivo da ampliación da área de hospitalización do Hospital Comarcal da Barbanza
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 37741 (11/POC-006893)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
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Sobre as previsións do Goberno galego para dotar o Centro de Saúde de Moraña dos medios
necesarios
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 37742 (11/POC-006894)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Ríos Santomé, Paulo e Prado Cores, María Montserrat
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para rematar coa imposibilidade de emancipación
da mocidade galega
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 37743 (11/POC-006895)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Albert, María e 4 máis
Sobre a perda de servizos e a deterioración da atención sanitaria no Hospital Público de Valdeorras
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 37744 (11/POC-006896)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as medidas que se van tomar en materia de persoal e de infraestrutura para garantir unha
atención sanitaria digna aos veciños do concello do Grove
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 37745 (11/POC-006897)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre a necesidade de negociar o réxime xurídico e retributivo das matronas de Atención Primaria
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 37746 (11/POC-006898)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 7 máis
Sobre a valoración por parte do Goberno galego do anticipo de pagos da Política Agraria Común
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 37748 (11/POC-006899)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as medidas que se van tomar para a implementación dunha estratexia de saúde sexual e
reprodutiva
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 37749 (11/POC-006900)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
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Sobre as razóns do Sergas para establecer limitacións e non xeneralizar a prescrición dos coagulantes orais de nova xeración, a aplicación en todas as xerencias dos mesmos criterios para a súa
autorización e os datos ao respecto
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 37750 (11/POC-006901)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 4 máis
Sobre as medidas que vai tomar a Xunta de Galicia para solucionar as deﬁciencias laborais existentes no Hospital Povisa
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 37751 (11/POC-006902)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a estratexia galega de soidade non desexada e as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia ao respecto
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 37752 (11/POC-006903)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a Estratexia galega de envellecemento activo 2016-2020
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 37753 (11/POC-006904)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 3 máis
Sobre a situación da Rede de centros de información ás mulleres
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 37761 (11/POC-006905)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 5 máis
Sobre a modiﬁcación por parte da Xunta de Galicia dos traballos de prevención de incendios forestais e de xestión de biomasa tendentes a evitar a aparición dos lumes de sexta xeración
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
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1.4.4.3. Preguntas para resposta por escrito
Admisión a trámite

- 37147 (11/PRE-012512)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e Díaz Varela, Noa Susana
Sobre a declaración dos servizos de aula matinal, madrugadores escolares e almorzo como complementarios dos educativos
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- 37157 (11/PRE-012513)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e 3 máis
Sobre a problemática que existe na provincia de Ourense en relación coa falta de especialistas en
Pediatría
- 37163 (11/PRE-012514)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 2 máis
Sobre a valoración por parte do Goberno galego de que a creación de emprego en Galicia sexa
máis baixa ca no Estado
- 37183 (11/PRE-014226)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 2 máis
Sobre a posibilidade de garantir unha atención sanitaria de calidade aos veciños e ás veciñas de
Cerdedo-Cotobade por parte da Xunta de Galicia
- 37252 (11/PRE-014227)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Caballero Miguez, Gonzalo
Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia do resultado acadado pola fusión dos concellos
de Cerdedo e Cotobade
- 37303 (11/PRE-014228)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Caballero Miguez, Gonzalo
Sobre as axudas ás familias e aos sectores produtivos de Galicia por parte do Goberno galego
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- 37311 (11/PRE-014229)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Caballero Miguez, Gonzalo
Sobre as actuacións e o investimento realizado polo Goberno galego para o funcionamento das
oﬁcinas agrarias comarcais existentes en Galicia
- 37418 (11/PRE-014230)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Caballero Miguez, Gonzalo
Sobre os recursos económicos achegados pola Xunta de Galicia nos anos 2020 e 2021 aos concellos
galegos para faceren fronte ao incremento de gasto derivado pola aplicación de medidas que eviten
a propagación do virus covid-19
- 37435 (11/PRE-014231)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre o cumprimento das ofertas de emprego público nos anos 2016, 2017 e 2018 e a resolución
dos procesos selectivos da oferta de emprego público do 2019
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- 37441 (11/PRE-014232)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Albert, María e 2 máis
Sobre os espazos naturais afectados polos lumes entre os días 15 e 19 de xullo de 2022 e os seguintes, así como os medios de extinción empregados e as medidas adoptadas e previstas para
combater os danos causados
- 37448 (11/PRE-014233)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Albert, María e 2 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para dar os pasos precisos para converter
o Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais nun servizo único
- 37466 (11/PRE-014234)
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
- 37484 (11/PRE-014235)
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
- 37515 (11/PRE-014236)
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
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- 37640 (11/PRE-014238)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da oferta, dentro deste ano 2022, dunha alternativa formativa equivalente para o alumnado de bacharelato beneﬁciario da convocatoria de viaxes
de mellora da competencia en linguas estranxeiras
- 37762 (11/PRE-014239)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 5 máis
Sobre a modiﬁcación por parte da Xunta de Galicia dos traballos de prevención de incendios forestais e de xestión de biomasa tendentes a evitar a aparición dos lumes de sexta xeración
Santiago de Compostela, 28 de xullo de 2022
María Elena Candia López
Vicepresidenta 1ª
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán e Martín Seco García, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 6.ª, Industria, Enerxía,
Comercio e Turismo.
Moitos albergues de peregrinos empezan a colgar o cartel de completo na nosa
comunidade. Están chegando centos de peregrinos e peregrinas a nosa terra e
están tendo serios problemas para pernoctar nos albergues.
O Goberno autonómico debería ter algunha alternativa, porque xa aconteceu o
mesmo o verán pasado, sen que dende a Xunta de Galicia se tomara ningún tipo
de medidas ó respecto. Ante esta problemática na que nos atopamos, este ano
tampouco existe ningunha alternativa para todos os turistas que están facendo o
Camiño de Santiago e non teñen onde pasar a noite.
O Grupo Parlamentario Socialista demandamos a Xunta de Galicia a dar unha
solución urxente a eses peregrinas e peregrinos que están facendo o Camiño de
Santiago e atópanse có problema de non ter onde pasar a noite, creando malestar
e queixas por parte destes turistas. Esta imaxe non é boa nin para o turismo, nin
para o Xacobeo, nin para Galicia.
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Nalgunhas vilas utilízase os pavillóns deportivos para grupos de peregrinos. Isto
faise para afrontar o problema da pernoctación dos peregrinos e peregrinas que
non caben nos albergues. Hai que deixar claro que os concellos non están
obrigados a facilitar estes pavillóns, é máis, créase un problema porque impiden o
desenvolvemento de prácticas deportivas por clubs que mesmo pagaron polo seu
uso. A isto hai que engadir que algúns grupos non son respectuosos e deixan as
instalacións en condicións que non son as óptimas para o uso dos pavillóns.
Como se pode comprobar esta non é a solución.
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Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Ten pensado a Xunta de Galicia algunha solución inmediata de aloxamento
para que podan pernoctar os peregrinos e peregrinas cando non hai prazas
nos albergues de peregrinos públicos?
2. Por que o Goberno galego non tomou ningunha medida de previsión ante
esta problemática de non ter onde pernoctar os peregrinos, unha vez que os
albergues están ocupados, posto que xa aconteceu o ano pasado?

Pazo do Parlamento, 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 13:11:12
Martín Seco García na data 20/07/2022 13:11:18
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres e Mercedes Queixas Zas, 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
No ano 2017 a Consellaría de Medio Ambiente asinou un convenio coa
Fundación Juana de Vega, a ADR Mariñas-Betanzos e o Instituto Tecnolóxico de
Galicia para deseñar a Estratexia de Infraestrutura Verde da Área da Coruña, iniciativa
que contou cun orzamento de 180.000 euros.
Naquela altura anunciouse esta infraestrutura como “un proxecto pioneiro en
Galicia que pode asentar as bases metodolóxicas para outras zonas da comunidade”.
No mes de maio de 2018, 23 concellos asinaron no Castelo de Santa Cruz
(Oleiros) unha declaración conxunta para impulsar a Infraestrutura Verde da área da
Coruña, un documento que incluía a identificación de puntos críticos, retos principais e
propostas prioritarias.
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A daquela conselleira de Medio Ambiente, Bea Mato, adiantou que a proposta
inicial incluía o desenvolvemento de 18 proxectos, entre os que cabe sinalar o grande
parque metropolitano do río Mero desde a ría do Burgo até o encoro de Cecebre e desde
este ao lago de Meirama; o plan de mobilidade intermunicipal sostíbel, coa mellora do
transporte público por estrada e ferrocarril; a mellora das masas forestais; o proxecto
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Catro ríos e catro corredores verdes; a potenciación do saneamento baseado en
solucións verdes; a modernización de traídas veciñais; a mellora de infraestruturas de
saneamento no marco do proxecto Mandeo; o corredor ecolóxico do río Anllóns desde A
Laracha a Carballo; o impulso da produción agroalimentaria local; a ampliación de
itinerarios e sendas fluviais do proxecto Mandeo; a posta en valor do río Baxoi en
Monfero, Vilarmaior e Miño; a planificación conxunta dos polígonos industriais
procurando a súa especialización; o plan territorial integrado da área urbana da Coruña e
a súa contorna; a posta en valor do río Baa en Mugardos, Fene e Cabanas; o corredor
ecolóxico e senda fluvial no río San Pedro; a posta en valor da área natural de Chelo; o
paseo fluvial en treitos do río Mendo desde A Ponte dos Cabalos (Coirós) até as
fervenzas da Reixidoira (Coirós e Oza-Cesuras), a mellora da xestión dos residuos. Nos
documentos presentados en maio de 2018 tamén se facía referencia á integración das
Brañas do Deo na Rede Natura 2000.
A previsión temporal era rematar a Estratexia a finais de 2018, o que segundo
afirmou a conselleira “dará a Galicia unha vantaxe competitiva fronte a outros
territorios para captar fondos europeos”.
Transcorridos tres anos e medio destes anuncios nada se sabe destas propostas,
que se evaporaron unha vez que Bea Mato deixou a consellaría para concorrer como
candidata ás eleccións municipais do concello da Coruña.
O pasado mes de novembro de 2021 o grupo parlamentar do BNG formulou
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diversas preguntas sobre a Estratexia de Infraestrutura Verde da área da Coruña das que
non recibimos resposta. Tamén fixemos unha solicitude de documentación ao abeiro do
artigo 9 do regulamento do parlamento, da que tampouco tivemos resposta.
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Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
2ª :
. Cales foron os resultados do convenio asinado en 2017 entre a Consellaría de
Medio Ambiente, a Fundación Juana de Vega, a ADR Mariñas-Betanzos e o Instituto
Tecnolóxico de Galicia para deseñar a Estratexia de Infraestrutura Verde da Área da
Coruña?
. Por que motivo a consellaría de Medio Ambiente oculta a documentación deste
convenio?
. Cal foi o investimento destinado a esta Estratexia?
. Por que razón non se concluíron os traballos de redacción da Estratexia?
. Que investimentos de fondos europeos de perderon por non ter aprobada a
Estratexia?

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022

Asdo.: Luis Bará Torres
Mercedes Queixas Zas
CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
REXISTRO-6Bwn2pcaf-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Deputado e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Noelia Otero Lago, Paloma Castro Rey,
Pablo Arangüena Fernández, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo,
Patricia Otero Rodríguez e Eduardo Ojea Arias, deputadas e
deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e
Interior.
En decembro de 2016 o PP abandonou a asemblea de constitución da
Área Metropolitana de Vigo, porque non ostentaban a maioría,
rebentando o acto de constitución da Área Metropolitana. Nese acto,
procédese d e forma legal a constitución da Área Metropolitana e a
elección do seu presidente na persoa do alcalde de Vigo.
A Xunta de Galicia paralizou esta constitución e elección do presidente
da Área Metropolitana cun recurso contencioso administrativo, na súa
estratexia de confrontación coa cidade de Vigo.
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Segundo recolle a sentenza do Xulgado Contencioso-Administrativo nº 1 de
Vigo: “A convocatoria e celebración da sesión constitutiva da AMV, a
constitución da súa Asemblea e a elección do seu presidente insírense no ámbito
da organización das entidades locais, procedendo no noso caso declarar que os
actos realizados para lograr ese obxectivo eran válidos”.
O xulgado ratificou que a Área Metropolitana de Vigo constituíuse
legalmente, e que a elección do presidente axustouse a dereito, pero que
a lei impoñía unha condición de imposible cumprimento ao
condicionar a constitución da Área á adhesión ao Plan de Transporte
Metropolitano de Galicia, que non existía. De acordo coa literalidade
da sentenza sinala: "é fundamental subliñar que o Plan de Transporte
Metropolitano de Galicia, non existe, nin como disposición administrativa, nin
como acto administrativo xeral".
É hora de atender a unha realidade social, política e económica que hoxe
funciona, inclusive sen ter o instrumento político e ao financiamento
económico que correspondería á Xunta de Galicia.
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A solución está en mans do goberno de Alfonso Rueda coa súa maioría
parlamentaria, derrogando o artigo que establece a integración de Vigo,
como obrigatoria, nun Plan de Transporte Metropolitano de Galicia que
non existe.
É unha decisión política que favorecerá aos 500.000 habitantes da Área
Metropolitana de Vigo. Non atendela é atacar ao desenvolvemento
económico da cuarta parte de Galicia. O novo goberno de Galicia de
Alfonso Rueda pode rectificar este erro histórico.
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Comisión:

Vai a Xunta de Galicia a derrogar o artigo da Lei da Área Metropolitana de Vigo
que condiciona a súa constitución á integración nun Plan de Transporte
Metropolitano de Galicia que non existe, como recolle a sentenza do Xulgado
Contencioso-Administrativo n°1 de Vigo?

Pazo do Parlamento, 20 de xullo do 2022

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 20/07/2022 13:12:37
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Pablo Arangüena Fernández na data 20/07/2022 13:13:01
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 20/07/2022 13:13:12
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Noelia Otero Lago, Paloma Castro Rey,
Pablo Arangüena Fernández, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo,
Patricia Otero Rodríguez e Eduardo Ojea Arias, 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.
En decembro de 2016 o PP abandonou a asemblea de constitución da
Área Metropolitana de Vigo, porque non ostentaban a maioría,
rebentando o acto de constitución da Área Metropolitana. Nese acto,
procédese d e forma legal a constitución da Área Metropolitana e a
elección do seu presidente na persoa do alcalde de Vigo.
A Xunta de Galicia paralizou esta constitución e elección do presidente
da Área Metropolitana cun recurso contencioso administrativo, na súa
estratexia de confrontación coa cidade de Vigo.
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Segundo recolle a sentenza do Xulgado Contencioso-Administrativo nº 1 de
Vigo: “A convocatoria e celebración da sesión constitutiva da AMV, a
constitución da súa Asemblea e a elección do seu presidente insírense no ámbito
da organización das entidades locais, procedendo no noso caso declarar que os
actos realizados para lograr ese obxectivo eran válidos”.
O xulgado ratificou que a Área Metropolitana de Vigo constituíuse
legalmente, e que a elección do presidente axustouse a dereito, pero que
a lei impoñía unha condición de imposible cumprimento ao
condicionar a constitución da Área á adhesión ao Plan de Transporte
Metropolitano de Galicia, que non existía. De acordo coa literalidade
da sentenza sinala: "é fundamental subliñar que o Plan de Transporte
Metropolitano de Galicia, non existe, nin como disposición administrativa, nin
como acto administrativo xeral".
É hora de atender a unha realidade social, política e económica que hoxe
funciona, inclusive sen ter o instrumento político e ao financiamento
económico que correspondería á Xunta de Galicia.
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A solución está en mans do goberno de Alfonso Rueda coa súa maioría
parlamentaria, derrogando o artigo que establece a integración de Vigo,
como obrigatoria, nun Plan de Transporte Metropolitano de Galicia que
non existe.
É unha decisión política que favorecerá aos 500.000 habitantes da Área
Metropolitana de Vigo. Non atendela é atacar ao desenvolvemento
económico da cuarta parte de Galicia. O novo goberno de Galicia de
Alfonso Rueda pode rectificar este erro histórico.
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Comisión:

Vai a Xunta de Galicia a derrogar o artigo da Lei da Área Metropolitana de Vigo
que condiciona a súa constitución á integración nun Plan de Transporte
Metropolitano de Galicia que non existe, como recolle a sentenza do Xulgado
Contencioso-Administrativo n°1 de Vigo?

Pazo do Parlamento, 20 de xullo do 2022

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 20/07/2022 13:13:55
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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 Redondela a estrada de titularidade autonómica PO-363, Avenida
Mendiño, está totalmente abandonada. Unha rúa onde está situado o centro de
saúde, os centros escolares, os pavillóns polideportivos e a piscina municipal,
polo tanto unha estrada moi transitada pola veciñanza desta vila.
En outubro de 2020 o noso grupo parlamentario xa reivindicaba en Redondela o
arranxo desta estrada e despois en marzo do ano pasado levamos á Comisión 2.ª
unha proposición non de lei para o arranxo da Avda. Mendiño, iniciativa que o PP
votou en contra, argumentando escusas varias. Pasou máis dun ano desta
iniciativa parlamentaria e esta estrada segue sen ser arranxada por parte da Xunta
de Galicia.
Nas vésperas das eleccións municipais de 2019 o entón alcalde, Javier Bas e a
conselleira de Infraestruturas e Mobilidade Ethel Vázquez anunciaban as
inminentes obras de remodelación da estrada PO-363, que segundo o ex-alcalde
comezarían en xuño.
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O Goberno municipal de Redondela leva máis de dous anos esixindo á Xunta de
Galicia o cumprimento dese compromiso que adquiriron en 2019 con toda a
veciñanza de Redondela. Este Goberno municipal leva cumprindo todos e cada
un dos requisitos esixidos polo Goberno autonómico, incluído a retención de
crédito, petición máis que cuestionable se se ten en conta que a Xunta de Galicia
non explicaba, se pola súa banda contaba ou non con partida orzamentaria para a
súa realización
O 24 de marzo de 2020 tivo entrada a comunicación dirixida a alcaldesa dende a
Axencia Galega de Infraestruturas, na que se require a conformidade do Concello
de Redondela co texto proposto de convenio para realizar obras para a mellora da
seguridade viaria e reordenación da PO-363, treito Redondela - praia de Cesantes
por un importe total de 1.594.713,10 €, así como a certificación da retención de
crédito correspondente ao cofinanciamento da actuación por parte do Concello.
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No que á conformidade do texto do convenio fai referencia, a secretaria
municipal advertiu unha serie de cuestións xurídicas que, segundo a Lei de
Réxime Xurídico do Sector Público “necesitaban da súa modificación ou
incorporación ao texto do convenio” tales como a determinación nas cláusulas do
convenio das competencias da Xunta de Galicia e Concello respecto a actuación
de que se trata, tendo en conta, sinala o Concello “que neste caso a estrada
obxecto de actuación (...) é de titularidade da Xunta de Galicia”.
Doutra banda, faise referencia a que o importe que corresponde ao Concello
“correspóndese cos custos dos servizos municipais de abastecemento e
saneamento, así como o 50 % do importe do alumeado, nas cláusulas do convenio
se engadía a semaforización”. Nese senso, o Concello sinalaba que dita
semaforización “non forma parte dos servizos municipais de prestación mínima,
polo que debía eliminarse dita referencia”.
Tamén se indicaba que o texto do convenio non proveía a imputación
orzamentaria concreta da achega da AXI de acordo co apartado d) do artigo 49 da
Lei de Réxime Xurídico do Sector Público.
Todas estas apreciacións foron enviadas á Axencia Galega de Infraestruturas da
Xunta de Galicia, mediante escrito da Alcaldía remitido o 16 de abril de 2020.
Polo tanto, a Administración local sinalaba que non procedía a emisión da
retención de crédito da achega do Concello de Redondela, “ata ter o texto
definitivo do convenio, xa que ademais podería incluso variar a contía da achega
municipal definitiva, ao eliminar os custos correspondentes á rede semafórica, no
seu caso”. Finalmente, o goberno municipal fixo esa retención de crédito que lle
solicitaba a administración autonómica para comezar as obras nesta estrada. A día
de hoxe esas obras aínda están sen facer.
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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 Xunta de Galicia a incluír nos orzamentos da Comunidade Autónoma
de Galicia para o ano 2023 un orzamento suficiente para executar as obras
da estrada autonómica PO-363, que permitiría mellorar a mobilidade e
seguridade en Redondela?
2. Por que o Goberno galego non incluíu as obras da estrada autonómica
PO-363 en Redondela nos orzamentos do 2021?

3. Por que o Goberno galego non incluíu as obras da estrada autonómica
PO-363 en Redondela nos orzamentos do 2022?
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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 13:16:40
Patricia Otero Rodríguez na data 20/07/2022 13:16:48

CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
REXISTRO-BMEHQQdlS-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Eduardo Ojea Arias na data 20/07/2022 13:17:01

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
139245

OFICINA PARLAMENTAR

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

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Segundo se deduce da publicación dos convenios da Axencia Galega de
Infraestruturas desde setembro de 2020 até finais do ano 2021, a citada Axencia asinou
convenios cos seguintes concellos para a realización de obras de acondicionamento e
mellora de estradas:
-Concellos de Ames: 140.101 €
-Concello de Padrón: 478.696 e 478.696, con un total de 957.392€
-Concello de Xinzo: 2.000.086€
-Concello de Cerdedo-Cotobade: 71.600€
-Salvaterra de Miño: 55.000€
-Vilariño de Conso: 25.814€
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-Valga: 531.498€
-Cenlle: 170.926€
-Vilamarín: 453.870€
-Bande: 726.205€
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15702 Santiago de Compostela
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-Salvaterra de Miño: 500.303€
-Oleiros: 188.907€
Por outra parte, a Consellaría de Infraestruturas e Mobilidade asinou nos anos
2019, 2020 e 2021 convenios con concellos para cofinanciar obras de urbanización de
estradas autonómicas, como é o caso da rúa Concepción Arenal en Marín, a rúa
Progreso en Sanxenxo ou a Travesía de Portonovo.
Trátase de convenios decididos de maneira arbitraria, que na maior parte dos
casos favorecen a concellos gobernados polo PP. E segundo novas de prensa constan
peticións semellantes doutros concellos que non reciben o mesmo trato.

Á vista desta listaxe de convenios e os antecedentes de anos anteriores
formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión 2ª:
Que criterios segue a Axencia Galega de Infraestruturas para a escolla dos
convenios que asina con concellos para financiar obras de mellora de estradas e rúas?
Que criterios segue a Consellaría de Infraestruturas e Mobilidade para a sinatura
de convenios de colaboración con concellos para a urbanización de treitos urbanos de
estradas autonómicas?
Por que se atenden as solicitudes duns concellos e se desbotan as doutros?
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Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022

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

2

139247

OFICINA PARLAMENTAR

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

Asinado dixitalmente por:
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Xosé Luis Bará Torres na data 20/07/2022 13:39:54
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Á Mesa do Parlamento
José Alberto Pazos Couñago, María Corina Porro Martínez, Noelia Pérez López,
María Encarnación Amigo Díaz, Rosalía López Sánchez, Marta María RodríguezVispo Rodríguez e María Elena Suárez Sarmiento 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 Consello da Xunta ven de aprobar unha nova orde de axudas por un importe total de
7,2 millóns de euros para as entidades dedicadas á inclusión social e á loita contra a
pobreza.
Esta nova liña de axudas ás entidades súmase ás prestacións directas que a Xunta de
Galicia xa ten en marcha para apoiar aos fogares que atravesan máis dificultades, tanto
de maneira máis inmediata como para responder ás necesidades cotiás:
 As Axudas de Inclusión Social (AIS), que se poden solicitar en calquera
momento do ano e coas que máis de 3000 persoas puideron asumir con elas
gastos urxentes durante o exercicio de 2021.
 O Bono social térmico e o complemento autonómico de 100 euros, que permite
facer fronte á factura do gas e calefacción a máis de 66.400 familias.
 A Renda de inclusión social de Galicia (Risga), que chega a case 6700 persoas
cada mes.
.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta:
A que actuacións poderán destinar as entidades dedicadas á inclusión social e á
loita contra a pobreza os 7,2 millóns de euros que a Xunta pon a á súa
disposición?
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Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
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Á Mesa do Parlamento
María Elena Suárez Sarmiento, Ovidio Rodeiro Tato, Teresa Egerique Mosquera,
José Luis Ferro Iglesias, Carlos Gómez Salgado, María Felisa Rodríguez Carrera,
Moisés Rodríguez Pérez 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 4ª, Educación e Cultura

A Xunta de Galicia e a Deputación de Pontevedra asinaron o pasado día 5 de xullo en
Pontevedra o protocolo xeral para a transmisión da titularidade da Finca de Lourizán e
da Escola de Cantería de Poio ao Goberno galego.
No texto asinado por ambas administracións establécese a intención de impulsar os
instrumentos xurídicos máis axeitados para levar a cabo a cesión, que inclúe os
recursos persoais e materiais precisos para a actividade que desenvolven os centros.
Ambas instalacións poderán utilizarse para fins de uso xeral ou servizo público.
O traspaso da titularidade da Escola de Canteiros de Poio permitirá ao Goberno galego
impulsar as ensinanzas de Formación Profesional na provincia de Pontevedra e darlle
así resposta ás necesidades de alumnado e empresas. A Consellería de Cultura,
Educación, Universidade e Formación Profesional ten previsto analizar as instalacións
e os posibles ciclos a implantar, tras consultar ó empresariado do sector e avaliar a
demanda. Deste xeito, refórzase a aposta do Goberno galego por estas ensinanzas,
garantía de emprego e de profesionalización.
A intención inmediata da Xunta de Galicia é a de iniciar o correspondente
procedemento administrativo que desembocará no cambio de titularidade da
instalación. Será a partir de entón cando a Xunta de Galicia poderá acometer, a través
da consellería de Educación, unha serie de proxectos na Escola de canteiros de Poio.

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

CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
REXISTRO-eINsZjR60-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

 Cales serán os beneficios para a cidadanía a transferencia da Escola de
Canteiros de Poio da Deputación de Pontevedra cara á Xunta de Galicia?

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
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Asinado dixitalmente por:
María Elena Suárez Sarmiento na data 20/07/2022 18:48:34
Ovidio Rodeiro Tato na data 20/07/2022 18:48:56
Teresa Egerique Mosquera na data 20/07/2022 18:49:06
José Luis Ferro Iglesias na data 20/07/2022 18:49:20
Gómez Salgado, Carlos na data 20/07/2022 18:49:31
María Felisa Rodríguez Carrera na data 20/07/2022 18:49:43

CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
REXISTRO-eINsZjR60-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Rodríguez Pérez, Moisés na data 20/07/2022 18:49:58
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Á Mesa do Parlamento
Ovidio Rodeiro Tato, Teresa Egerique Mosquera, María Elena Suárez Sarmiento,
José Luis Ferro Iglesias, Carlos Gómez Salgado, María Felisa Rodríguez Carrera,
Moisés Rodríguez Pérez 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 4ª, Educación e Cultura

Un estudio da OCDE, Galicia é considerada entre as mellores comunidades para vivir
tanto pola súa calidade de vida como pola súa multitude de servicios, sen esquecer a
súa inigualable beleza e os seu patrimonio histórico e cultural.
Está claro que Galicia conta con numerosas riquezas naturais, paisaxísticas,
patrimoniais e turísticas, que espertan o interese por vivir nesta terra. Ademais, estes
recursos están complementados pola existencia duns servicios públicos óptimos e que
dan resposta ás necesidades dos cidadáns e do territorio.
A comunidade autónoma de Galicia é a quinta rexión de España en canto a poboación
con 2,7M persoas, pero tamén debemos ter en consideración a gran dispersión
xeográfica xunto coa orografía fai que os costes dos servicios públicos sexan más
custosos que noutros lugares do territorio español.
O Goberno galego fai un gran investimento no rural, non só en recursos humanos como
os sanitarios, educativos e sociais, senón tamén en transporte e comedor para alcanzar
atopa a poboación galega viva onde viva por non falar da gran aposta feita pola Xunta
de Galicia en novas tecnoloxías e en infraestruturas dixitais.

Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta:
 Que valoración realiza a Xunta sobre os programas educativos que están
implantados nos colexios das zonas rural e urbana?

CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
REXISTRO-ZQqfbR1Ak-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
Asinado dixitalmente por:
Ovidio Rodeiro Tato na data 20/07/2022 19:16:45
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Teresa Egerique Mosquera na data 20/07/2022 19:17:04
María Elena Suárez Sarmiento na data 20/07/2022 19:17:17
José Luis Ferro Iglesias na data 20/07/2022 19:17:29
Gómez Salgado, Carlos na data 20/07/2022 19:17:56
María Felisa Rodríguez Carrera na data 20/07/2022 19:18:04

CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
REXISTRO-ZQqfbR1Ak-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Rodríguez Pérez, Moisés na data 20/07/2022 19:18:22
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Á Mesa do Parlamento
Ovidio Rodeiro Tato, Teresa Egerique Mosquera, María Elena Suárez Sarmiento,
José Luis Ferro Iglesias, Carlos Gómez Salgado, María Felisa Rodríguez Carrera,
Moisés Rodríguez Pérez 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 4ª, Educación e Cultura

O transporte escolar é un servizo educativo complementario gratuíto para todo o
alumnado con dereito a el segundo os requisitos establecidos na normativa vixente.
Ante a dispersión da poboación, curso tras curso, Galicia sitúase como a Comunidade
Autónoma coa maior rede de transporte escolar.
A día de hoxe, a Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades xestiona o
47% das rutas de transporte escolar de Galicia, mentres que o resto das rutas pasaron
a ser xestionadas pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade trala entrada en
funcionamento do Plan de Transporte Público de Galicia, que supuxo a implantación da
nova modalidade de transporte público, coñecida como o autobús compartido.
Nos últimos tempos o transporte escolar viviu un proceso de adaptación e mellora de
rutas , con aplicación do criterio de primar a redución dos tempos de espera do
alumnado nas paradas ou traxectos desde as diferentes paradas e os centros
educativos

Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta:
 Que valoración fai a Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades
sobre o sistema de transporte escolar en Galicia?

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022

CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
REXISTRO-TbFoNwwEh-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:
Ovidio Rodeiro Tato na data 20/07/2022 19:25:13
Teresa Egerique Mosquera na data 20/07/2022 19:25:33
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María Elena Suárez Sarmiento na data 20/07/2022 19:25:53
José Luis Ferro Iglesias na data 20/07/2022 19:26:19
Gómez Salgado, Carlos na data 20/07/2022 19:26:35
María Felisa Rodríguez Carrera na data 20/07/2022 19:26:43

CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
REXISTRO-TbFoNwwEh-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Rodríguez Pérez, Moisés na data 20/07/2022 19:26:56
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Á Mesa do Parlamento
Ovidio Rodeiro Tato, Teresa Egerique Mosquera, María Elena Suárez Sarmiento,
José Luis Ferro Iglesias, Carlos Gómez Salgado, María Felisa Rodríguez Carrera,
Moisés Rodríguez Pérez 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 4ª, Educación e Cultura

O A Lei Orgánica de Modificación da LOE (LOMLOE) ou Lei Celaá, publicada no BOE
a 30 de decembro de 2020, entrou en xaneiro de 2021.
Como é coñecido, o PP de Galicia considera que a LOMLOE é unha lei imposta,
elaborada de costas ás CCAA, que son as que teñen que aplicala. Ademais, trátase
dunha lei que introduce no sistema efectos perversos e ataca os pilares básicos do
noso sistema como son a calidade, a equidade, a igualdade de oportunidades e a
cultura do esforzo.
A Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades afrontou esta nova situación
desde a lealdade institucional e o respecto á normativa vixente, pero tamén
comprometéndose a exercer as súas competencias e velar polo mantemento dun
modelo educativo propio e de calidade para o ensino galego.
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia coincide coa Xunta na necesidade de seguir
traballando para que, no marco da legalidade, o sistema educativo galego non se vexa
afectado pola aplicación desta nova lei que ataca os piares básicos do noso sistema
como son a calidade, a equidade, a igualdade de oportunidades e a cultura do esforzo.
En calquera caso, a vixencia da lei orgánica obriga a adaptación dos currículos
educativos, cuestión na que o Ministerio de Educación y FP acumulou varios meses de
retraso. O goberno de Pedro Sánchez estivo lanzando anuncios en medios de
comunicación, pero os textos dos RD tardaron en ser aprobados e publicados no BOE.
Esta situación afectou á adaptación que tiveron que facer as CCAA dos currículos.

CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
REXISTRO-kA4BxyYcX-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Ante esta situación hai que lembrar que, en outubro de 2021, a Cámara galega
adoptou, cos votos do PP e do BNG e coa abstención do PSdeG, o seguinte acordo:
«O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a que solicite ao Ministerio de
Educación axilidade na concreción dos novos currículos derivados da aplicación
da LOMLOE como paso previo a poder acometer a súa adaptación ás
particularidades do ensino galego e, entre outras cuestión, facilitar que a
Consellería poida ofrecer ao profesorado galego un conxunto de instrumentos e
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ferramentas informáticas que permitan a elaboración das programacións
didácticas acorde co modelo curricular vixente.»
Tamén é coñecido que a Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades
impulsou o traballo de profesionais do ensino, organizados en 27 grupos, para avanzar
na definición dos currículos galegos, para tratar de minimizar, no posible, o retraso na
aprobación e entrada en vigor dos mesmos.

Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta:
 En que situación se atopan os novos currículos derivados da aplicación da
LOMLOE para a súa aplicación en Galicia?

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
Asinado dixitalmente por:
Ovidio Rodeiro Tato na data 20/07/2022 19:34:20
Teresa Egerique Mosquera na data 20/07/2022 19:34:34
María Elena Suárez Sarmiento na data 20/07/2022 19:34:48
José Luis Ferro Iglesias na data 20/07/2022 19:35:06
Gómez Salgado, Carlos na data 20/07/2022 19:35:24
María Felisa Rodríguez Carrera na data 20/07/2022 19:35:33

CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
REXISTRO-kA4BxyYcX-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Rodríguez Pérez, Moisés na data 20/07/2022 19:35:48
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Á Mesa do Parlamento
José Luis Ferro Iglesias, Ovidio Rodeiro Tato, José Antonio Armada Pérez,
Marisol Diaz Mouteira, Carlos Gómez Salgado, Marta Nóvoa Iglesias, Noelia Pérez
López, Marta Rodriguez Vispo Rodriguez, Teresa Egerique Mosquera, María Elena
Suárez Sarmiento, María Felisa Rodríguez Carrera, Moisés Rodríguez Pérez
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 4ª, Educación e Cultura

A posta en valor da Formación Profesional en Galicia ten sido unha das máximas
prioridades do Goberno galego nestes anos. O impulso dado á FP desde a Xunta de
Galicia tense materializado en moi diversas accións e medidas, tanto desde o punto de
vista normativo como organizativo.
Así quedou de manifesto durante a comparecencia do titular de Educación no último
pleno da Cámara galega celebrado en xullo de 2022, onde salientou o papel que está
chamado a xogar o novo Centro Galego da Innovación da FP-Centro Eduardo
Barreiros, sito na cidade de Ourense.
Este proxecto é un exemplo de colaboración institucional, xa que nel están implicadas a
Xunta e a Deputación Provincial de Ourense pola investigación e a innovación. Este
novo centro estará situado na antiga Escola Fogar de Mariñamansa de Ourense, logo
dun laborioso traballo de remodelación e adaptación das instalacións.
O Grupo Parlamentario Popular cree que investir en FP e poñer en marcha esta
infraestrutura pioneira ten que servir para abrir novas oportunidades formativas e de
inserción laboral na nosa terra.

Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta:
 En que estado se atopa o proxecto do Centro Galego de Innovación da
Formación Profesional de Ourense en canto a funcionamento e contidos?

CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
REXISTRO-ewxhuiXcs-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
Asinado dixitalmente por:
José Luis Ferro Iglesias na data 20/07/2022 20:35:14
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Ovidio Rodeiro Tato na data 20/07/2022 20:35:29
José Antonio Armada Pérez na data 20/07/2022 20:35:46
María Sol Díaz Mouteira na data 20/07/2022 20:36:54
Gómez Salgado, Carlos na data 20/07/2022 20:37:36
Marta Nóvoa Iglesias na data 20/07/2022 20:37:47
Noelia Pérez López na data 20/07/2022 20:38:07
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 20/07/2022 20:38:24
Teresa Egerique Mosquera na data 20/07/2022 20:38:38
María Elena Suárez Sarmiento na data 20/07/2022 20:52:10
María Felisa Rodríguez Carrera na data 20/07/2022 20:52:20

CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
REXISTRO-ewxhuiXcs-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Rodríguez Pérez, Moisés na data 20/07/2022 20:52:30
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Á Mesa do Parlamento
Ovidio Rodeiro Tato, Teresa Egerique Mosquera, María Elena Suárez Sarmiento,
José Luis Ferro Iglesias, Carlos Gómez Salgado, María Felisa Rodríguez Carrera,
Moisés Rodríguez Pérez 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 4ª, Educación e Cultura

As circunstancias vividas nos últimos anos, vencelladas coa repercusión da covid na
sociedade, puxeron o foco nas necesidades tecnolóxicas de toda a cidadanía por canto
se fixo necesario artellar ferramentas en tempo récord para o teletraballo e a
teleformación na maioría das empresas e das institucións, así como nos fogares de
Galicia e de España.
O ámbito educativo veuse especialmente afectado por esta transformación sociolóxica
e o Goberno da Xunta d e Galicia, que por suposto é consciente desta realidade,
púxose inmediatamente a traballar en busca de solucións formulando para iso a
Estratexia de Educación Dixital 2030.
A Estratexia de Educación Dixital 2030 ten como obxectivos xerais:
•
•
•
•

Que ninguén se quede atrás no proceso de dixitalización.
Unha maior presenza da educación dixital e contextos híbridos de aprendizaxe,
que mesturan o dixital e o presencial.
A progresiva dixitalización de todo o que rodea ao mundo educativo.
Atallar a fenda dixital e contribuír a loitar contra o reto demográfico e consolidar a
poboación nas contornas rurais.

Este Grupo Parlamentario Popular, moi consciente da importancia desta iniciativa para
a comunidade educativa galega, formula a seguinte pregunta

CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
REXISTRO-3joPU7BbL-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Como está a desenvolver a Consellería de Cultura, Educación e Universidade as
medidas previstas na Estratexia de Educación Dixital 2030?

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
Asinado dixitalmente por:
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Ovidio Rodeiro Tato na data 20/07/2022 21:07:42
Teresa Egerique Mosquera na data 20/07/2022 21:08:29
María Elena Suárez Sarmiento na data 20/07/2022 21:08:51
José Luis Ferro Iglesias na data 20/07/2022 21:09:11
Gómez Salgado, Carlos na data 20/07/2022 21:09:34
María Felisa Rodríguez Carrera na data 20/07/2022 21:09:42

CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
REXISTRO-3joPU7BbL-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Rodríguez Pérez, Moisés na data 20/07/2022 21:09:53
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Á Mesa do Parlamento
Ovidio Rodeiro Tato, Teresa Egerique Mosquera, María Elena Suárez Sarmiento,
José Luis Ferro Iglesias, Carlos Gómez Salgado, María Felisa Rodríguez Carrera,
Moisés Rodríguez Pérez 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 4ª, Educación e Cultura

As bibliotecas escolares son instrumentos educativos que contribúen a fomentar a
lectura e a que o alumnado acceda á información e outros recursos para a aprendizaxe
das demais áreas e materias, e poida formarse no seu uso crítico.
Iniciativas como o Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares (PLAMBE), os Clubs de
Lectura, a Biblioteca Inclusiva ou Mochilas Viaxeiras, entre outras medidas agrupadas
no Plan Lía, axudaron ás comunidades escolares a aproveitar estes espazos como
recursos de innovación educativa e pedagóxica.
A Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades leva anos investindo nestes
recursos educativos e fomentando a súa implantación en centros educativos de todo o
territorio galego, en especial, no rural.
O Grupo Parlamentario Popular entende que biblioteca escolar xoga un interesante
papel no proceso pedagóxico, pero tamén contribúe a revitalizar as prácticas
educativas e a vida cultural dos centros, proporcionando ao profesorado e ao alumnado
oportunidades para o emprego de múltiples recursos que permitan unha progresiva
autonomía na aprendizaxe.
Para darlle continuidade a esta liña traballo a Consellería de Cultura, Educación, FP e
Universidade dispón dunha nova estratexia de traballo no marco co Plan LÍA.

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

CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
REXISTRO-lSBv1ij4j-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

 Que traballos, programas e liñas de actuación se están a planificar no marco do
Plan LÍA de bibliotecas escolares Galicia?
Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
Asinado dixitalmente por:
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Ovidio Rodeiro Tato na data 20/07/2022 21:18:35
Teresa Egerique Mosquera na data 20/07/2022 21:19:02
María Elena Suárez Sarmiento na data 20/07/2022 21:19:16
José Luis Ferro Iglesias na data 20/07/2022 21:19:43
Gómez Salgado, Carlos na data 20/07/2022 21:19:57
María Felisa Rodríguez Carrera na data 20/07/2022 21:20:06

CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
REXISTRO-lSBv1ij4j-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Rodríguez Pérez, Moisés na data 20/07/2022 21:20:19
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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
Carmen Aira Díaz, María González Albert 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.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O DOG número 53 do 18 de marzo de 2021 recolle a RESOLUCIÓN do 10 de
marzo de 2021 pola que se publica o Acordo do Consello de Dirección da AGADER,
do 10 de marzo de 2021, polo que se modifica o Acordo do 13 de decembro de 2019
polo que se aproban as bases reguladoras das axudas que se tramiten ao abeiro da
medida Leader (submedidas 19.2 e 19.4), cofinanciadas co Feader no marco do
Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014 2020 (PDR) (código de
procedemento MR701D).
Este acordo do Consello de Dirección de AGADER , para o cal se modifican no
seu anexo I (bases reguladoras) varias letras, a que nos ocupa está na letra b e modifica
o anterior artigo 36

CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
REXISTRO-aE2xtGRwF-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

"b) Engádeselle un número 3 ao artigo 36, coa seguinte redacción:
«3. Sen prexuízo do disposto nos números 1 e 2 deste artigo, tamén serán
subvencionables os investimentos que estean vinculados a proxectos de mobilización ou
recuperación de terras regulados na normativa vixente. Estes proxectos poderán incluír
actuacións de produción agraria en aldeas modelo, proxectos de mobilidade de terras,
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permutas de predios agroforestais ou outros instrumentos de mobilización ou
recuperación da terra agraria». "
Esta modificación así se trasladou ao PDR que se vai aprobar. E isto foi
acompañado da suxestión aos GDRs para cambiar as súas estratexias e baremos para
poder subvencionar proxectos de produción agraria dentro do ámbito da LRTA e as súas
aldeas modelo.
Na práctica o que supón é a derivación de fondos Leader para financiar a LRTA
que non contaba con memoria económica algunha incluído o financiamento para crear
as aldeas modelo, proxecto estrela da Consellería do medio rural e cun resultado
indeterminado a día de hoxe.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 7ª :
. Valorou o Goberno da Xunta o impacto que pode ter detraer dos fondos Leader
diñeiro para subvencionar a LRTA e as aldeas modelo, que é sen dúbida un
macroproxecto, ou unha multitude de macroproxectos, que ademais contravén o espírito
e a finalidade destes fondos?
. Ten feita o goberno da Xunta algunha avaliación das aldeas modelo que xa
CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
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están funcionando?
. De ser así, van facer unha exposición pública dos resultados?
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. De non ser así, como é posible que se comprometan fondos que de seguro ían
prestar servizo a outros proxectos igual máis rendibles ao ser máis pequenos, sen ter
unha estimación de posibles resultados?
. Non lles parece que esta decisión merecería estar precedida dun estudo
exhaustivo da viabilidade e cuantificación dos proxectos que recolle a LRTA?

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Rivas Cruz na data 21/07/2022 09:09:44
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María González Albert na data 21/07/2022 09:09:48

María del Carmen Aira Díaz na data 21/07/2022 09:09:57
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Daniel Castro García e Manuel Lourenzo Sobral,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
competencias en linguas estranxeiras.
O que prometía ser unha ilusionante oportunidade para a aprendizaxe en
Canadá, Reino Unido, Francia e Portugal, converteuse nunha frustrada ocasión perdida
para este alumnado ao lle comunicar a Xunta, de forma repentina e con toda a
organización en marcha, a suspensión do programa de aprendizaxe de linguas no
estranxeiro ao ficar deserta a prestación deste servizo no proceso de adxudicación.
O alumnado beneficiario e xa admitido nesta convocatoria denuncia a falta de
información e transparencia sobre este proceso por parte da Consellería nos últimos
meses até finais de xuño en que se fixo pública a suspensión do programa de viaxes sen
máis explicación ás familias afectadas.
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Resulta inaceptábel que esta falta de planificación e organización por parte da
Xunta non sexa asumida cunha resolución alternativa de forma inmediata e que se
pretenda responder anunciando unha reserva de prazas para este alumnado na
convocatoria do ano 2023.
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Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral na Comisión
4ª :
Comprométese o goberno da Xunta a ofrecerlle, dentro deste ano 2022, unha
alternativa formativa equivalente para o alumnado de bacharelato beneficiario da
convocatoria de viaxes de mellora da competencia en linguas estranxeiras en Canadá,
Reino Unido, Francia e Portugal?

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Mercedes Queixas Zas na data 21/07/2022 09:58:29

Daniel Castro García na data 21/07/2022 09:58:33

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 21/07/2022 09:58:43
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Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres,
Paulo Ríos Santomé e Alexandra Fernández Gómez, deputados e deputadas do
Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 2ª, sobre o soterramento parcial da avenida Otero Pedraio de Ourense para a
integración do Campus Universitario na cidade de Ourense.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O crecemento da cidade de Ourense, en moitos casos sen unha plena
planificación global, provoca que na actualidade existan importantes infraestruturas de
comunicación que dividan e separen distintos barrios do resto da cidade.
Así o trazado actual das vías de ferrocarril pola cidade de Ourense supoñen unha
separación entre, p.e. os barrios da Ponte, As Lagoas, Barrocás... do resto da cidade. A
desexable unión de tan importantes e populosos barrios e a súa definitiva integración co
resto da cidade está pendente da execución dunha variante exterior, tantas veces negada
polo Partido Popular, e da após máis de 30 anos, aínda fican pendentes de licitación os
treitos máis importantes (conexión Seixalbo-Seixalbo; Seixalbo-túnel de Montealegre e
CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
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túnel de Montealegre-estación) para que a integración do AVE na cidade sexa unha
realidade.
Na mesma liña de integración e ordenación da cidade de Ourense nas últimas
décadas do século XX prantexarase a necesidade do soterramento da avenida Otero
Pedraio (estrada OU-536) para eliminar a división do propio Campus Universitario, con
1
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centros e servizos separados por uns dos principais redes viarias de entrada a Ourense, e
tamén coa propia trama urbana da cidade.
Como tantos outros proxectos e anuncios para Ourense, todo quedou en nada.
Non foi ate o ano 2008 cando a Universidade, o Concello de Ourense e a hoxe
extinta Caixanova, asumiron a necesidade de abordar seriamente a necesidade da
integración do campus na cidade, potenciando a relación de Ourense coa súa
Universidade, tanto no urbanístico, como o social, o cultural e o económico.
O proxecto daquela presentado, certamente ambicioso, contemplaba o
soterramento da avenida Otero Pedraio, dende a intersección coa Rodríguez Castelao ate
a confluencia coas rúas Iglesias Alvariño, Rabaza, Torres e Trebo, a construción dun
aparcamento subterráneo, dun tranvía, dun centro comercial, hoteis, vivenda protexida e
de edificacións destinadas á investigación, gardería e reunións.
A falla de compromiso da Xunta de Galiza con Ourense implicou que este
proxecto financiado por Caixanova ficara, como outros moitos, no esquecemento.
Calquera das iniciativas contidas no proxecto, perfectamente escindíbeis, precisaban, en
opinión do Partido Popular, un investimento excesivo para Ourense.
O concelleiro de urbanismo de Ourense cifraba en 14 millóns de euros o custe
do soterramento da Avenida Otero Pedraio no treito proxectado. Esta actuación que por
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si soa, melloraría considerablemente a seguridade viaria nunha zona de importante
transito peonil e pola que circulan diariamente unha media de 14.000 vehículos, por
conformar unha das principais vías de entrada na cidade e que conecta esta cos
polígonos industriais da contorna, urbanizacións residenciais e con numerosos concellos
e núcleos de poboación económica e socialmente vencellados coa cidade de Ourense.
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Ao longo destes anos numerosos colectivos e axentes sociais veñen reclamando
a necesidade de abordar a obra de soterramento no treito antes sinalado da avenida
Otero Pedraio, algo que tamén foi demandado por a práctica totalidade das
organizacións políticas con representación na Institución Local ourensá, agás o Partido
Popular que durante os moitos anos transcorridos evidenciou unha posición variable,
entre a tibieza e o obstrucionismo, e sempre de falla de compromiso cos proxectos
transformadores da cidade de Ourense.
Como proba do anterior -por se fixera falla demostrar a ausencia de compromiso
do Partido Popular con Ourense – foi a reforma realizada pola Xunta de Galiza na que
investindo máis dun 1,738 M€ limitouse á construción de dúas glorietas, a instalación
de semáforos e a mellorar a iluminación. Unha intervención, cualificada por persoas
próximas ao Partido Popular de “reformita low cost”, que de facto implicaba a renuncia
a un proxecto transformador, de integración e cohesión da cidade, e de acondicionala
para que a futura chegada do AVE supoña unha oportunidade para Ourense.
A anunciada adquisición pola Xunta de Galiza dunhas parcelas no barrio das
Lagoas, supostamente para a construción dun edificio administrativo destinado a
albergar a totalidade das dependencias da Xunta na cidade de Ourense, que implicará
unha necesaria reordenación e acondicionamento do espazo ao que es refire a iniciativa,
é o momento acaído para a realización do soterramento viario tan necesario para a
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cidade e tan demandado pola cidadanía de Ourense.

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

3

139272

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

. Realizou a Xunta de Galiza, durante os últimos 5 anos, algún estudo sobre a
viabilidade do soterramento parcial da Avenida Otero Pedraio en Ourense?
. Recibiu algunha solicitude da alcaldía do Concello de Ourense para a
reordenación do espazo da avenida Otero Pedraio que contemplara o soterramento
viario?
. Considera que o soterramento do vial tería un custe aproximado de 14 m€ ou
esa é unha estimación infundada do concelleiro de urbanismo de Ourense?
. Considera acaída a separación actualmente existente entre as diferentes
facultades e servizos universitarios do Campus de Ourense?
. Entende que sería positivo para a cidade a total integración do campus na
cidade de Ourense?

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022

Asdo.: Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Noa Presas Bergantiños
Alexandra Fernández Gómez

CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
REXISTRO-jQH094mjO-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Paulo Ríos Santomé
Luis Bará Torres
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 21/07/2022 10:10:09

Noa Presas Bergantiños na data 21/07/2022 10:10:20

Alexandra Fernández Gómez na data 21/07/2022 10:10:28

Paulo Ríos Santomé na data 21/07/2022 10:10:36
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Xosé Luis Bará Torres na data 21/07/2022 10:10:44

5

139274

OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Alexandra Fernández Gómez, Carme González
Iglesias, 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.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A sentenza do Tribunal Supremo do 26 de xaneiro de 2022, que se fixo
pública o pasado 16 de febreiro, condena á Xunta a pagar parte da multa imposta
polo Tribunal de Xustiza da UE a España polo incumprimento da directiva relativa
ao tratamento e xestión das augas residuais.
No ano 2011, o citado tribunal certificara o incumprimento da normativa en
varias vilas e cidades galegas, entre elas Vigo, Ribeira e Santiago. No ano 2018,
logo das explicacións e xustificacións do Estado español, o tribunal impuxo unha
multa de 12 millóns de euros e multas sucesivas polos incumprimentos até un total
de 34 millóns de euros.
En marzo de 2020, o goberno central acordou en Consello de Ministros
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repercutir parte deses 34 millóns xa retidos polas autoridades europeas nas
administracións competentes e corresponsábeis do incumprimento da normativa
europea. No caso de Galiza, correspondía pagar 4 millóns de euros polo retraso no
saneamento e depuración das augas de Vigo e Ribeira.
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A Xunta presentou recurso contra este acordo no contencioso-administrativo
diante do Tribunal Supremo. E este tribunal vén de desestimar os argumentos da
Xunta xa que en virtude do establecido no artigo 11 da lei 9/2010 de augas de Galiza
o goberno galego declarou estas actuacións de interese da comunidade autónoma
mediante acordo do Consello da Xunta. Eran polo tanto obras da súa competencia a
todos os efectos.
Cómpre ter en conta que a Xunta manobrou para intentar que a
responsabilidade do pagamento das multas recaese nos concellos de Ribeira e Vigo,
mais esta tentativa fracasou porque os argumentos do goberno galego foron
desestimados polo Supremo.

Polo anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta
oral na Comisión 2ª:
Por que razón a Xunta adiou a solución aos problemas de saneamento e
depuración de varias vilas e cidades galegas nas que había un incumprimento da
normativa comunitaria en materia de saneamento e depuración de augas residuais?
Existen outras vilas e cidades nas que se estea incumprindo a normativa
comunitaria e haxa abertos expedientes que poidan derivar en novas sancións?
Que procedementos de investigación e sanción seguen o seu curso en
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relación coa mala calidade das augas das rías galegas?
Por que razón a Xunta intentou facer repercutir o pagamento das multas nos
concellos de Ribeira e Vigo?
Que valoración fai o goberno galego da súa xestión neste ámbito e da
situación da calidade das augas nas zonas urbanas e rurais, dos ríos e rías galegas?
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Que medidas ten previsto adoptar o goberno galego para conseguir a mellora
xeral do saneamento e depuración nos núcleos urbanos, ríos e rías galegos?

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022

Asdo.: Luis Bará Torres
Alexandra Fernández Gómez
Rosana Pérez Fernández
Carme González Iglesias
Iria Carreira Pazos
Deputado e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 21/07/2022 10:12:13

Alexandra Fernández Gómez na data 21/07/2022 10:12:18

CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
REXISTRO-T9qHTv7cg-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Rosana Pérez Fernández na data 21/07/2022 10:12:25

María do Carme González Iglesias na data 21/07/2022 10:12:32

Iria Carreira Pazos na data 21/07/2022 10:12:46
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Noa Presas Bergantiños, Daniel Castro García e
Alexandra Fernández Gómez, deputados e deputadas do Grupo Parlamentar do
Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da
Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No mes de novembro de 2020 o TSXG anulou o parque eólico Sasdónigas,
situado nos concellos de Mondoñedo e Abadín, por considerar que non se avaliara
correctamente o seu impacto sobre o medio natural e o patrimonio cultural, xa que a
Xunta non realizou unha declaración de impacto ambiental conxunta de dous parques e
polo tanto non se avaliou axeitadamente a súa repercusión no patrimonio arqueolóxico,
no Camiño de Santiago e no sistema hídrico que incluía dúas lagoas entre outros
recursos.
O TSXG considerou insuficiente a avaliación ambiental posto que se levou a
cabo unha división artificial dun proxecto en dúas fases, cando debería facerse unha
avaliación ambiental conxunta. O Tribunal refírese a “unha práctica fraudulenta cando
se pretende evitar a avaliación ambiental axeitada e conxunta dos proxectos
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fragmentados”.
“En el caso del parque eólico Sasdónigas estamos ante una fragmentación en
dos fases realizada por el promotor. Así, además de que es evidente que el
emplazamiento geográfico de ambas fase es el mismo, el parque eólico comparte
elementos esenciales para su funcionamiento en ambas fases. En este sentido, es tan
1
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evidente que nos encontramos ante un mismo proyecto desmembrado en dos fases que
la propia DIA dice lo siguiente:
É importante indicar que a subestación transformadora e o edificio de control a
utilizar neste parque non formarán parte desta DIA, xa que foi avaliada no expediente
ambiental do proxecto do parque eólico Sasdónigas, do mesmo promotor, e que conta
con declaración de impacto favorábel do 3-5-2010.
Esta sentenza do TSXG foi recorrida diante do Tribunal Supremo pola Xunta de
Galiza e pola empresa promotora, Norvento. E o citado tribunal vén de ditar sentenza
confirmando a anulación do citado parque eólico, que está en funcionamento desde o
ano 2019.
Co mesmo criterio que o tribunal superior galego, o Supremo considera que a
Xunta non realizou unha axeitada avaliación ambiental dos impactos do proxecto. E
ademais, pon de relevo a fragmentación fraudulenta, cuestión que no foi alegada no
recurso interposto pola Xunta e Norvento.
Estamos diante dunha nova sentenza demoledora e contundente, que pon en
cuestión o modus operandi da Xunta de Galiza, claramente favorábel aos intereses das
empresas eléctricas e que supón a desprotección dos recursos naturais, do patrimonio
cultural e dos intereses das comunidades locais. Ademais de levar a cabo un carrusel de
modificacións legais que están ao servizo dos intereses das grandes empresas
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enerxéticas, o goberno galego vulnera de xeito sistemático a normativa ambiental ou
aplícaa de maneira irregular e fraudulenta.
Unha tras outra, as sentenza dos tribunais neste caso e noutros recentes como
Corme, O Iribio ou Ruña 2 en Mazaricos supoñen un duro varapau e un cuestionamneto
xudicial á política eólica do goberno galego. Un cuestionamento que se vén sumar ao
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rexeitamento maioritario por parte de entidades sociais, colectivos ecoloxistas,
entidades locais ou organismos como o Observatorio Eólica de Galiza ou o Consello da
Cultura Galega.
A Xunta non pode actuar con feitos consumados e con danos irreversíbeis. Por
iso é necesario que se faga unha revisión a fondo do marco normativo, da planificación
sectorial e dos procedementos de avaliación ambiental, co obxecto de garantir o
respecto á lei, ao medio e ás persoas.
Ademais, as decisións adoptadas pola administración e os danos producidos non
poden pasar inadvertidos. Deben pola contra ser obxecto da reprobación, da crítica e da
asunción de responsabilidades.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
2ª :
-Que valoración lle merece ao goberno galego o novo varapau xudicial da
sentenza do Tribunal Supremo sobre o parque eólico Sasdónigas?
-Como valora a Xunta os motivos polos que o Supremo anula a aprobación do
parque Sasdónigas?
-Quen vai asumir a responsabilidade deste despropósito administrativo e
CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
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ambiental?
-Que medidas ten previsto desenvolver a Xunta para repoñer a legalidade neste
caso?
-Que medidas ten previsto desenvolver a Xunta para evitar a fragmentación
fraudulenta de proxectos eólicos?
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-Que medidas ten previsto aplicar a Xunta para garantir a correcta aplicación da
lexislación ambiental?
-Vai o goberno galego atender o clamor social e acordar un novo marco
normativo e un novo plan sectorial que garanta un desenvolvemento do sector eólico
racional, sustentábel, xusto, social, respectuoso coas comunidades locais e que deixe
beneficios na nosa terra?

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022

Asdo.: Luis Bará Torres
Noa Presas Bergantiños
Daniel Castro García
Alexandra Fernández Gómez
Deputados e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Xosé Luis Bará Torres na data 21/07/2022 10:14:05

Noa Presas Bergantiños na data 21/07/2022 10:14:17

Daniel Castro García na data 21/07/2022 10:14:25
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres e
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do
Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da
Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 2ª,
relativa ao futuro da autovía Lugo-Ourense e ás medidas que é posible impulsar
para garantir unha adecuada conexión do Carballiño e a zona do Ribeiro con esta
infraestrutura.

Desde hai décadas, Ourense e Lugo agardan a conexión por autovía, pois
carecen dunha conexión directa como si teñen outras zonas. Esta infraestrutura
comparte coa autovía A-54 o tramo de 23 km en servizo entre Lugo (Nadela) e
Guntín. A partir de Guntín, iniciaríase o trazado da autovía A-56 ata Ourense. De
momento, no ano 2020 entrou en funcionamento o primeiro tramo, entre A
Barrela e San Martiño. A continuación, o trazado iría aproximadamente en
paralelo á N-540, obxecto de continuas reclamacións pola falta de mantemento e
renovación do firme, que incrementa a súa perigosidade e vai en detrimento
ademais dos tempos de percorrido e comodidade de uso.
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Para alén da mellora da conexión entre as poboacións de Lugo e Ourense e
da necesidade para paliar o deterioro económico e competitivo desta área, esta
infraestrutura ten tamén a perspectiva de incardinarse nunha planificación máis
ampla. Desta forma, contribuiría a completar un itinerario de ámbito europeo,
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desde o sur de Francia (Irún) até o sur de Galiza e Portugal a través do interior de
Lugo e Ourense.
Para alén de reivindicar o cumprimento dos compromisos, recentemente
diversas voces téñense pronunciado a favor de que o goberno central busque a
fórmula para conectar a A-53 con estea infraestrutura para incrementar a
conectividade e competitividade do Carballiño e da área do Ribeiro. Neste
sentido, no mes de febreiro de 2022 a xunta directiva da asociación da área
industrial do Carballiño facía pública nos medios de comunicación esta petición.
Nun sentido similar, a corporación do Carballiño aprobaba unha moción unánime
para xuntar forzas cos concellos de Maside, Piñor e Cea para demandar unha
conexión entre Ariz e a autovía de Ourense a Lugo, que cifran nunha lonxitude
aproximada de 13 quilómetros.
Esta é unha proposta que as administracións deben valorar, ademais de
seguir esixindo o cumprimento do desenvolvemento desta infraestrutura, adiada
durante anos.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª:
Está a traballar o goberno galego para que se atenda a posibilidade de
CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
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conectar a zona do Carballiño e contorna coa futura autovía de Ourense a Lugo?
Mantivo algunha reunión co goberno central? Desenvolveu ou vai
desenvolver algún estudo propio ao respecto?
Que valoración lle merece a iniciativa, considera que sería posible e
desexable algún trazado que permitirse esta cuestión e mellorarse a idea inicial?
2
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Que valoración lle merece a evolución do trazado deste proxecto pendente
entre Lugo e Ourense?

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Luis Bará Torres
Olalla Rodil Fernández
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 21/07/2022 10:16:22

Xosé Luis Bará Torres na data 21/07/2022 10:16:34
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Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 21/07/2022 10:16:56
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres e Noa Presas Bergantiños, 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
Ao abeiro da transición enerxética e da liberalización do sector estase a producir
en Galiza unha auténtica febre de proxectos de implantación de enerxías renovábeis. O
que debería ser unha oportunidade para a democratización e socialización dun ben
básico como a enerxía, converteuse nunha aloucada carreira que marxina os intereses
colectivos e do noso país, reborda as capacidades do territorio e colapsa os servizos da
administración.
Á par do boom eólico están comezando a tramitarse proxectos de instalación de
plantas solares fotovoltaicas, con diferentes dimensións e ubicación. Algunhas delas
están a ser promovidas en terreos de monte comunal, con previsión de ocupación de
centos de hectáreas.
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Se ben a enerxía solar fotovoltaica pode ser unha boa alternativa para a
transformación do sistema enerxético cara a fontes renovábeis, débese ter en conta
tamén as afeccións sobre o territorio e sobre o solo. A este respecto hai que ter en conta
as advertencias da FAO en relación cos impactos negativos do selado do solo ou
“Cobertura permanente da superficie do solo con material artificial impermeábel”:
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-Perda non reversíbel do solo.
-Perdas na produción de alimentos.
-Perda significativa ou potencial de retención de auga no solo.
-Redución da capacidade de secuestro de carbono.
O pasado 28 de abril de 2021 o Parlamento europeo aprobou a Resolución
2021/2548 sobre a protección do solo, coa que se pretende fomentar o uso sostíbel e a
multifuncionalidade do solo como provedor de alimentos, sumidoiro de CO2, produción
de biomasa, reserva de biodiversidade, prevención de inundacións e sequías, prevención
de incendios, fonte de materias primas, recursos xenéticos e farmacéuticos, ciclo da
auga e dos nutrientes, depositario do patrimonio xeolóxico e arqueolóxico… Esta
resolución enlaza cos programas e estratexias europeas sobre clima e biodiversidade e
demanda que a Comisión Europea deseñe un marco xurídico común a escala da UE para
a protección e o uso sostíbel dos solos.
A UE despregou unha ampla batería de iniciativas en relación co clima, a
biodiversidade e a protección dos solos e da auga, algunhas das cales poden ser
contraditorias cos plans de enerxía e clima e con determinadas liñas de actuación do
chamado Pacto Verde Europeo e do Green Deal, claramente orientadas cara a
especulación, a ocupación intensiva e a explotación produtivista de determinados
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recursos naturais e territorios.
Pola diversidade e riqueza dos seus recursos naturais, Galiza está no punto de
mira de numerosos proxectos de explotación de enerxías renovábeis. E tanto o goberno
galego como o goberno central deseñaron unha auténtica barra libre para a implantación
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destes proxectos, sen ter en conta as necesidades das comunidades locais, os límites
medioambientais, os servizos ecosistémicos e os intereses xerais do noso país.
Aínda que a lexislación ambiental e de protección da biodiversidade consagra “a
prevalencia da protección ambiental sobre a ordenación territorial e urbanística” e “a
precaución nas intervencións que poidan afectar o patrimonio natural ou a
biodiversidade”, a realidade é que prevalecen outros criterios e outros intereses.
No caso das enerxías renovábeis, o actual proceso de transformación debería
constituír unha oportunidade para desenvolver un modelo alternativo, centrado no país,
sustentábel, social, xusto e democrático.
No que atinxe á enerxía solar fotovoltaica, debe evitarse a proliferación
descontrolada de proxectos, así como a ocupación de grandes superficies de solo que xa
ten outros usos. Pola contra, debe primarse a utilización de cubertas de edificios
residenciais, equipamentos públicos, instalacións deportivas, naves empresariais,
granxas, etc.
E deben tamén priorizarse e primarse os proxectos de escala local e de
proximidade, de enerxía distribuída, fomentando o autoabastecemento, o autoconsumo e
as comunidades enerxéticas locais.
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Polo anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral
na Comisión 2ª:
. Considera o goberno galego necesario ordenar o desenvolvemento da enerxía
solar fotovoltaica?
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. Cre o goberno galego no interese de priorizar o desenvolvemento das
instalacións solares fotovoltaicas protexendo o solo e primando e priorizando o
emprazamento en cubertas de edificacións?
. Que medidas ten previsto fomentar a Xunta para favorecer a socialización e
democratización da produción, distribución e consumo de enerxía en xeral e,
singularmente, da enerxía solar fotovoltaica?
. Ten previsto o goberno galego crear un mecanismo de información pública
permanente, dixital e con información suficiente, que permita un fácil acceso da
veciñanza e axentes interesados á información sobre a ubicación, dimensións e
características dos proxectos de enerxía solar fotovoltaica de competencia autonómica?

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022

Asdo.: Luis Bará Torres
Noa Presas Bergantiños
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Deputado e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 21/07/2022 10:28:36
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Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro e Luis Bará Torres, deputados do Grupo
Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 2ª, sobre a conexión da autoestrada AG-31 ate a fronteira portuguesa pola
Madalena (Lobios).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hai xa máis de 9 anos e tras soportar o atraso habitual nas infraestruturas en
Ourense, entrou en funcionamento a autovía AG-31, nalgún momento denominada A
Mezquita -Fronteira Portuguesa, mais que só chega ate Celanova. Xa no seu momento
varios alcaldes e alcaldesas da comarca da Baixa Limia demandaban o remate e
conclusión da infraestrutura viaria ate a fronteira con Portugal. A pesares do tempo
transcorrido non consta avance algún no proxecto.
Recentemente o Pleno do Concello de Verea ven de aprobar, por unanimidade,
unha moción na que se reclama á Xunta de Galiza que dea continuidade á Autovía de
Celanova (AG-31) ATÉ A FRONTEIRA DE A MADALENA (Lobios).
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A infraestrutura, tamén reclamada por asociacións de comerciantes e
empresarios/as da propia cidade de Ourense, permitiría a conexión co núcleos de
poboación tan importantes como Porto ou Braga, reforzando a posición xeoestratéxica
de Ourense e Galiza e a relación económica, comercial e social con Norte de Portugal.
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O na altura anunciado proxecto viario de comunicación de Galiza co Norte de
Portugal ficou aparcado pola Xunta de Galiza por mor da crise económica sen que
consta a existencia de actuación posterior algunha para a tan necesaria vertebración
territorial da eurorexión, polo que semella que a situación económica simplemente era
unha desculpa para aprazar, máis unha vez, a realización dos necesarios investimentos
para o desenvolvemento do rural ourensán.

Polo anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral
na Comisión 2ª:
. Que actuacións realizou a Xunta de Galiza dende 2011 ate a actualidade para
dar continuidade a autoestrada AG-31 ate a fronteira portuguesa?
. Aprobou algún proxecto con tal finalidade?
. Ten previsto a Xunta de Galiza a prolongación da autoestrada AG-31 ou a
construción dunha vía de alta capacidade para mellorar e axilizar o transito entre
Celanova e a Fronteira Portuguesa?
. No seu caso, en que consiste tal proxecto e cal é o prazo para a súa execución?
. Contempla no trazado do eventual proxecto manter as travesías actualmente
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existentes?
. Contemplou a Xunta de Galiza a realización dunha infraestrutura viaria que
facilite a conexión entre a OU-540 e Xinzo da Limia?

2

139292

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, 21 de xullo de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 21/07/2022 10:30:07
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Xosé Luis Bará Torres na data 21/07/2022 10:30:16
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Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Luis Bará Torres, Noa Presas Bergantiños,
Olalla Rodil Fernández, María González Albert e Carmen Aira Díaz, deputados e
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 2ª, sobre as actuacións realizadas pola Xunta de Galiza para mellorar
a comunicación viaria entre Ourense e Lugo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O desenvolvemento económico e social dun territorio precisa dunha rede de
infraestruturas, viarias e tecnolóxicas, que conecten entre si o país, e este con outros
países e nacións. A este respecto a Galiza interior carece de vías de comunicación que
vertebren o territorio achegando os servizos á cidadanía e amplíen -ou non limiten- as
relacións industriais, comerciais, culturais e sociais con outras localidades.
Xa hai varias décadas deseñouse un mapa de estradas para a comunicación
viaria na Galiza. Na configuración do mapa da estradas contemplábase a necesidade de
dotar ao interior de Galiza dunha autovía que conectase as cidades de Lugo e Ourense,
posibilitando a relación económica e social entre a zona Cantábrica e Norte de España
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co Sul de Galiza e co Norte de Portugal.
Malia o tempo transcorrido e a importancia económica e social da devandita
autovía, non só non existe previsión para o remate e entrada en funcionamento da
infraestrutura, é que non se está a executar obra en ningún treito, nin sequera que estea
en proceso de adxudicación algunha obra que axilice a comunicación en entre Ourense e
1
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Lugo En suma, nin existe previsión de terminación das obras, nin indicio algún que
permita aventurar cando se puidera producir a mesma.
A este respecto, o Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
informa que en Galiza o Estado está a executar obras, unicamente, en 39,88 km. da rede
principal de estradas, non correspondendo ningún deles á denominada A-56 destinada a
unir Lugo con Ourense.
Así pois tras a entrada en servizo do treito de menos de 10 km. entre San
Martiño e o enlace norte de A Barrela non hai avances significativos, nin previsión
deles, no trazado do vial, básico para o desenvolvemento económico e social do interior
de Galiza.
Xa que logo dada a parálise da posta en marcha da construción da infraestrutura,
que xa suma décadas de atraso, e as consecuencias que implica para boa parte da
poboación galega, cumpre que o Parlamento de Galiza se dirixa ao Goberno do Estado a
fin de que sen máis dilación acometa a execución da autovía A-56, con carácter
inmediato no que atinxe aos treitos Ourense-Cambeo, e Cambeo -San Martiño, que
facilitará a entrada na cidade de Ourense, así como incrementará a funcionalidade do
único treito construído e operativo.
Lembrar que a Xunta de Galiza recoñeceu a este grupo parlamentar o carácter
fundamental da A-56 para a vertebración do interior país, sen que tal recoñecemento
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tivera translación na construción e posta en servizo de treito algún durante o goberno de
M. Rajoy
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Polo anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral
na Comisión 2ª:
. Que xestións ou actuacións realizou o goberno galego dende o ano 2003 cara a
efectiva construción da autovía A-56, Ourense – Lugo?
. No seu caso, en que data e en que consistiron as actuacións e cal foi o resultado
delas?
. Entende a Xunta de Galiza que a ausencia de tal infraestrutura produce
consecuencias económicas e sociais na Galiza, singularmente na interior?

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022

Asdo.: Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Noa Presas Bergantiños
Olalla Rodil Fernández
María González Albert
Carmen Aira Díaz
Luis Bará Torres

CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
REXISTRO-YAs6lyBnn-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Deputados e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Xosé Luis Bará Torres na data 21/07/2022 10:31:24
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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
No ano 2019 a Xunta de Galiza aprobou bonificacións nas autovías de peaxe
AG55 e AG57 que consisten no desconto do 50% do custo para vehículos lixeiros e
pesados que utilicen dispositivos de telepeaxe e entre as 00 h e 6 horas da mañá.
Anteriormente a Xunta de Galiza aprobara un desconto do 25% na viaxe de
volta, cando a entrada e saída se produce no mesmo punto, que se aplica en días hábiles
e para persoas usuarias que dispoñan de dispositivo de telepeaxe.
Como consecuencia do acordo de investidura asinado polo BNG e PSOE en
xaneiro de 2020, os orzamentos do Estado incluíron unha partida para bonificacións das
peaxes na AP9, cunha dotación de 50 millóns de euros. Esta cantidade servirá para
aplicar bonificacións a persoas usuarias do 50% na viaxe de volta.
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En consecuencia con esta medida, o goberno galego debería incluír cando
menos unha medida similar, de maneira que as persoas usuarias da AG 55 e AG 57 se
beneficien destes descontos nas viaxes de ida e volta.
Cómpre ter en conta que as áreas de Vigo-Val Miñor e Coruña-Bergantiños
sofren un agravio e unha forte discriminación a respecto doutras zonas de Galiza que
1
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contan con autovías libres de peaxe (con peaxe na sombra, pagada con cargo aos
orzamentos da Xunta), como é o caso do Morrazo, O Salnés, A Barbanza e SantiagoBrión. É así que as peaxes na AG 55 e AG57 provocan efectos negativos na mobilidade
para persoas e empresas que teñen que facer desprazamentos cara ás áreas de Vigo e
Coruña principalmente, por motivos laborais, de estudos ou de acceso a centros de
saúde e hospitais. Tamén resulta unha pesada carga e un lastre para a competitividade
das empresas, que ven como as peaxes encarecen o custo do transporte das mercadorías
cara aos seus destinos.
Esta situación viuse agravada no actual contexto de suba de prezos, polas
consecuencias do incremento dos prezos dos carburantes que lle afectan de xeito directo
tanto ao sector do transporte como ás persoas particulares nos seus desprazamentos
habituais. Nas referidas comarcas, as elevadas peaxes, sumadas ao incremento dos
combustíbeis, constitúen unha pesada carga que é necesario aliviar.
Ademais, a existencia de peaxes provoca outro efecto negativo no incremento
do tráfico nas estradas convencionais, que atravesan zonas con unha alta densidade de
poboación e con numerosas travesías urbanas. É por iso que se debería estudar o rescate
das concesións das citadas autovías, para evitar o agravio comparativo entre unhas
comarcas e outras.
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Polo anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral
na Comisión 2ª:
. Prevé o goberno galego aplicar na AG 55 e na AG 57 os mesmos descontos
que existen na AP9?
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. Valorou a Xunta a posibilidade de establecer a gratuidade das autovías AG 55
e AG 57 de maneira temporal, en tanto persista o actual contexto de suba de prezos?
. Considera xusta a situación de agravio que sofren as persoas e empresas destas
áreas, a respecto doutras que contan con autovías autonómicas libres de peaxe?
. Comparte o goberno galego que o abaratamento a curto prazo con maiores
descontos, e a gratuidade a medio prazo, terían unha incidencia moi positiva na
seguridade viaria

e na mellora da calidade de vida da contorna das estradas

convencionais do Val Miñor-Vigo e de Bergantiños-A Coruña?
. Considera necesario o goberno galego facer un estudo sobre o rescate da
concesión da AG55 e AG57 de modo que se acabe coa discriminación que sofren as
persoas usuarias destas autovías a respecto doutras de titularidade autonómica que son
gratuítas?

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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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.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Augas de Galicia, organismo dependente da Consellaría de Infraestruturas e
Mobilidade, está a tramitar o Plan de xestión do risco de inundacións na demarcación
hidrográfica Galiza Costa para o período 2021-2027. No estudo ambiental estratéxico
do citado plan, Augas de Galicia sinala como un dos problemas ambientais relevantes a
introdución de especies exóticas invasoras, que afectan negativamente aos ecosistemas
acuáticos e á vexetación de ribeira. No citado estudo inclúese o eucalipto entre as
especies exóticas invasoras e advírtese dos problemas creados pola súa proliferación na
contorna dos ríos, afirmación que foi cuestionada no informe da Consellaría de Medio
Rural, que fai referencia á importancia do eucalipto como especie forestal e amosa a súa
preocupación polo feito de que se faga referencia a esta especie como un “problema”,
xa que “podería dar lugar a que nun futuro se impuxesen restricións ao seu uso ou á
execución de tratamentos silvícolas ou aproveitamentos”.
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Mais alá da categorización ou non do eucalipto como invasora, tema sobre o que
existe unha forte controversia técnico-científica e legal, a realidade é que están máis que
demostrados os efectos adversos das plantacións de eucaliptos no solo, na
biodiversidade, nos recursos hídricos e na regulación do ciclo hidrolóxico, e
nomeadamente o seu impacto negativo sobre os ecosistemas fluviais e as súas
contornas.
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En relación coa tramitación do Plan de xestión do risco de inundacións e o seu
estudo ambiental estratéxico, a Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e
Cambio Climático emitiu o pasado 22 de febreiro a Declaración Ambiental Estratéxica,
na que se establece que o plan de inundacións deberá ter en conta actuacións que se
desenvolvan máis alá dos cinco metros da canle e que poidan afectar á funcionalidade
do bosque de ribeira xa que “especies con altos requirimentos hídricos poden afectar aos
niveis freáticos e ás zonas húmidas lindeiras e ao sistema radicular das árbores de
ribeira”.
Neste documento, a Dirección Xeral de Calidade Ambiental sinala a necesidade
de incluír no Plan os contidos da Declaración Ambiental Estratéxica así como un
extracto que inclúa os seguintes aspectos:
-De que maneira se integraron no plan os aspectos ambientais.
-Como se tomou en consideración no plan o estudo ambiental estratéxico, os
resultados da información pública e das consultas, así como, cando proceda, as
discrepancias que puidesen xurdir ao respecto.
-As razóns da escolla da alternativa seleccionada, en relación coas alternativas
consideradas.
Do anteriormente sinalado parece deducirse que hai cando menos unha clara
diverxencia no goberno a respecto da incidencia ambiental do eucalipto e do seu
impacto sobre os ecosistemas fluviais e os bosques de ribeira. E debe polo tanto quedar
claro se prevalecen os criterios ambientais e de protección da diversidade ou os
CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
REXISTRO-CB0DCE3es-5
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intereses produtivistas e economicistas.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
2ª:
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Que medidas ten previsto adoptar a Xunta para garantir a protección e
conservación dos bosques de ribeira?
Que medidas ten previsto implantar a Xunta en relación con “especies con altos
requirimentos hídricos que poden afectar aos niveis freáticos e ás zonas húmidas
lindeiras”?
Ten previsto o goberno galego establecer a restrición da plantación e
proliferación de eucaliptos, e doutras especies foráneas, na contorna dos ríos, así como
desenvolver un plan para a súa eliminación progresiva?
Que criterios prevalecen nas políticas do goberno galego en relación cos
ecosistemas fluviais e as súas zonas de influencia: os de protección ambiental e da
biodiversidade ou os criterios puramente produtivistas e economicistas?

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A posta en marcha do Plan de Transporte de Viaxeiros por Estrada establecido
pola Xunta de Galiza ía supoñer a mellora do transporte público por estrada e contaba
cun investimento da Xunta de 9,3 millóns de euros ao ano.
Nunha visita realizada a Ribeira para seguir coa política de propaganda do
Partido Popular, a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade incidía, sen ruborizarse,
en que “completa a modernización do transporte público por parte do Goberno galego,
cun incremento do 40% do número de rutas e do 70% as paradas”. E referíndose á
comarca da Barbanza, asegurou que “esa completa modernización do transporte público
da Xunta permitiu dotar aos veciños de mellores conexións cara a Santiago, pero tamén
dunha mellor coordinación dos servizos entre os concellos da comarca da Barbanza e
mellores conexións ...”. Ante estas aseveracións, fica patente que os membros do
CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
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Partido Popular non son usuarios do transporte público porque do contrario saberían que
esas declaracións non son reais.
O transporte público é un servizo esencial para garantir que as persoas poidan
desprazarse no territorio, poidan acudir ao traballo ou mesmo ao médico, pero tamén
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debe ser unha prioridade coa que contribuír a reducir o uso do vehículo privado e
reducir a contaminación atmosférica.
Na Barbanza, lonxe de termos un transporte público de calidade, a situación está
sendo moi problemática desde que comezou a funcionar a nova concesionaria. A liña
XG-847 correspondente coa comarca da Barbanza, púxose en marcha de maneira
atropelada e descoordinada provocando un caos no comezo da nova empresa que presta
os servizos de transporte público na devandita bisbarra. Os problemas lonxe de ir
solucionándose estanse a incrementar de maneira alarmante sen que os responsábeis da
Consellaría de Infraestruturas e Mobilidade fagan nada por remedialo.
Nesta concesión, os usuarios e usuarias do transporte público encontráronse co
servizo totalmente cambiado por mor das novas condicións e horarios. Se antes o
servizo era urbano, agora temos un servizo compartido polo que, nas horas escolares, os
nenos e nenas que se dirixen aos centros escolares ou para a casa de volta, poden ir con
outras persoas usuarias no mesmo autobús. Isto non sería un problema se os autocares
non se ocupasen na súa totalidade provocando, na práctica, que as persoas que desexan
coller o autobús non poidan facelo. En non poucas ocasións, as persoas usuarias deben
agardar ao seguinte autobús porque o que pasa vai con todas as súas prazas cubertas e
non pode levar máis xente.
Ademais, hai persoas que acoden a centros educativos para realizar formación
en horario de tarde-noite que non poden regresar ás súas vivendas en autobús porque
CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
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cando remata a xornada lectiva xa non hai frecuencias. Un exemplo disto é o que
acontece no IES Nº1 de Ribeira, que non dispón de ningún transporte público cara á
Pobra, ao rematar o horario das aulas, obrigando a que o alumnado teña que ser
recollido polas súas familias ou a pagar un transporte privado. Caso semellante acontece
tamén co alumnado de Boiro que cursa ciclos formativos no IES de Rianxo, que non ten
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autobuses que cadren co horario de entrada e saída das aulas. Desde o BNG instamos a
que se revise esta situación.
Por outra banda, tanto as persoas usuarias como o propio persoal da empresa de
transporte téñennos trasladado que os autobuses se retrasan considerabelmente ou
mesmo non chegan a pasar nos horarios indicados por Monbus porque o tempo
estipulado para facer o servizo é totalmente insuficiente.
O exemplo máis ilustrativo de que os tempos estipulados para realizar os
servizos son insuficientes é o do traxecto Ribeira-Noia que, segundo o horario
establecido por Monbus faise en 45 minutos, reducindo en 15 minutos o tempo no que
se facía coa empresa anterior. Un tempo, por certo, autorizado pola Xunta de Galiza,
que ignora que 45 minutos é practicamente o que leva facer ese percorrido en coche
particular e sen paradas.
As horas punta son outro dos problemas. Nas horas centrais do día, dado o
maior volume de vehículos que hai na estrada, os autobuses non son capaces de facer o
traxecto no tempo que marca a empresa polo que os retrasos son continuados e
considerábeis provocando prexuízos ás persoas usuarias constantemente
Mención aparte merece a conexión de calquera dos concellos da comarca con
Santiago de Compostela: Falta de puntualidade, poucos servizos en xeral e escasísimos
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servizos directos son as súas características.
Existe unha diferenza e unha discriminación inexplicábel entre os autobuses que
chegan a Santiago, dende Ribeira ou os que chegan dende Noia. No caso dos de Ribeira,
teñen como destino a nova estación intermodal e no caso dos de Noia poden apearse nas
Fontiñas ou, por exemplo, en San Caetano. Isto provoca que as persoas procedentes
desta bisbarra vense en moitos casos obrigadas a tomar a maiores un autobús urbano
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para dirixirse a zonas de Santiago distantes da estación intermodal, o que implica maior
gasto pero, sobre todo, moitas dificultades para cumprir os seus horarios laborais. Tanto
é así que moitos residentes no concello de Boiro, achéganse a Noia para viaxar dende alí
a Santiago e poder apearse noutras paradas distintas á da estación intermodal que sería a
onde irían se tomasen o autobús Ribeira-Santiago.
Hai un importante número de persoas que traballan en Santiago e viven na
comarca da Barbanza e que rematan a súa xornada laboral ás 15:00 horas. Neste caso,
vense obrigadas a tomar un autobús urbano ata a estación intermodal onde o autobús
que viaxa cara a Ribeira sae ás 15.20 horas. É practicamente imposíbel collelo e, polo
tanto, é obrigado ter que agardar polo seguinte.
Os sábados non existen autobuses directos Ribeira-Santiago, cando si os había
coa anterior concesionaria. A viaxe non directa dura case dúas horas, de maneira que o
autobús que sae de Ribeira ás 8:00 da mañá chega a Santiago ás 10:00 horas, con retraso
pois para calquera traballo que comece ás 9:00 horas.
En definitiva, os horarios do transporte público non se adaptan ás necesidades
das persoas que teñen un horario laboral que cumprir e, ademais, son impuntuais e
tamén caros.
Os bonos que pon a disposición a empresa para o traxecto Ribeira-Santiago para
as persoas que traballan, son mensuais, e aínda así son talonarios de 50. É dicir, que
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todos os que sobran non poden utilizalos no mes seguinte, despois de pagar 150 euros
(bonificación incluída) para mercalos. A bonificación é dun 50%, tamén
incomprensibelmente menor que noutros percorridos (A Coruña-Santiago, OurenseSantiago, Noia-Santiago ...), onde ascende ao 75% e si poden utilizar os que sobran do
mes.
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Por outra banda, se nos fixamos na situación laboral do cadro de traballadores e
traballadoras da empresa concesionaria, Monbus, comprobamos que é completamente
precaria por diversos motivos dos que mencionaremos algúns a continuación: Non se
cobren as baixas nin as vacacións dos condutores e condutoras polo que este traballo
teñen que realizalo outros compañeiros e compañeiras en activo facendo máis horas das
que lle corresponden, decrétanse xornadas de traballo partidas sen motivos aparentes ou
nin se lles deixa tempo durante o tempo de traballo para ir ao baño.
Mención especial merece a Tarxeta Xente Nova posta en marcha pola Xunta de
Galiza para, supostamente, poder viaxar gratis. Lamentamos que no canto de ofrecerlle
á xente moza e ás persoas maiores as viaxes de maneira gratuíta, haxa que realizar o
pagamento por adiantado e volver ao mes seguinte a un caixeiro para recuperar os cartos
das viaxes realizadas. Este sistema dificulta a recuperación dos cartos e por riba fomenta
a colaboración cunha entidade bancaria que cada vez conta con menos persoal e con
menos oficinas de atención ao público.
Ademais de todos os problemas e fallos que acabamos de describir, as persoas
usuarias do transporte público quéixanse da falta de información xeneralizada que existe
pois non se editou nin un só folleto que recollese as rutas e paradas, moitas marquesiñas
carecen de horarios e a empresa concesionaria do transporte público carece de persoal
de atención ao público nas localidades.
Por último, debemos falar da accesibilidade dos autocares que non sempre
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garanten o dereito ao acceso a persoas que presentan problemas de mobilidade como as
persoas maiores, persoas que presentan algún grao de discapacidade física ou mesmo a
calquera persoa cun carro de crianza ou de compra.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
. Que valoración fai a Consellaría de Infraestruturas e Mobilidade do
funcionamento do Plan de Transporte de Viaxeiros por Estrada dende a súa
implantación?
. Que valoración fai a Consellaría de Infraestruturas e Mobilidade do
desenvolvemento dese Plan dentro da comarca da Barbanza e na súa conexión con Noia
e con Santiago de Compostela?
. Ten coñecemento das queixas e dos problemas que as persoas usuarias veñen
padecendo dende que a nova concesionaria, Monbus, ven realizando o servizo? De ser
así, que actuacións levou ou vai levar a cabo para lle dar solución?
. Considera que a información que teñen as persoas usuarias por parte da
empresa e relativa aos horarios e traxectos é a correcta? É coñecedora de que a oficina
de información da empresa nunca ten persoal de atención?
. Considera que os tempos estipulados pola empresa para realizar os servizos, e
consentidos pola Xunta de Galiza, son os acaídos? Por que motivo se reduciron tempos
en itinerarios onde antes eran maiores? Supervisou a Xunta de Galiza se eses tempos
propostos se corresponden cos itinerarios a realizar?
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. Por que razón os autobuses de Ribeira-Santiago só poden parar na estación
intermodal, a diferencia dos que proceden doutros destinos?
. Por que razón non hai autobuses directos Ribeira-Santiago os sábados cando si
existían anteriormente á concesionaria actual?

6
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. Por que razón o sistema de bonificación e a súa contía é diferente e
discriminatoria no caso das persoas usuarias de autobuses Ribeira-Santiago?
. Considera que o sistema co que funciona a Tarxeta Xente Nova é o acaído? De
non ser así, vai levar a cabo os cambios oportunos no mesmo?

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 21/07/2022 10:58:44
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Paulo Ríos Santomé na data 21/07/2022 10:58:48

Rosana Pérez Fernández na data 21/07/2022 10:58:58
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres e Paulo Ríos Santomé, deputada e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 2ª, sobre a seguridade viaria das persoas peregrinas no quilómetro 36
da N-547 ao seu paso polo Concello de Palas de Rei.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Concello de Palas de Rei atópase no percorrido do Camiño Francés a
Compostela, a principal ruta de peregrinaxe en número de persoas, a de maior afluencia.
Nun dos puntos do camiño, concretamente no quilómetro 36 da N-547 as
persoas que peregrinan teñen que cruzar a estrada que comunica as cidades de Lugo e
Santiago.
Malia que a abertura dos tramos da nova autovía (56) supuxo unha redución do
número de vehículos que circulan por este vial, aínda continúa a ser unha infraestrutura
importante para a poboación da comarca e de fóra dela.
Esta situación na que se produce unha importante inseguridade especialmente
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para as persoas que peregrinan, non é exclusiva deste concello, nin deste punto
quilométrico, nin sequera deste tramo do Camiño.
De facto, desde o Grupo parlamentario do BNG xa impulsamos acordos na
Cámara encamiñados a mellorar a seguridade viaria no Camiño de Santiago procurando
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a colaboración e cooperación entre institucións tendo en conta que as competencias son
diversas.

Polo anteriormente exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral na
Comisión 2ª:
Que medidas adoptou ou pensa adoptar a Xunta de Galiza para garantir a
seguridade das persoas peregrinas no quilómetro 36 da N-547 ao seu paso polo
Concello de Palas de Rei?

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 21/07/2022 11:00:26

Paulo Ríos Santomé na data 21/07/2022 11:00:36
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Xosé Luis Bará Torres na data 21/07/2022 11:00:46
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños e Luis Bará Torres, deputada e deputado do Grupo
Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 2ª, relativa ás actuacións que debe impulsar o goberno galego para atender as
demandas da sociedade civil galega a prol dun novo modelo eólico que foron
trasladadas ao Parlamento Galego e á Valedora do Pobo o pasado 23 de marzo de 2022.

Exposición de motivos
O pasado 23 de marzo de 2022 centos de persoas, convocadas pola
Coordinadora Eólica Así Non, da que fai parte ADEGA, concentráronse diante das
portas do Parlamento Galego e da Valedora do Pobo para denunciar o recorte de dereitos
democráticos da cidadanía galega durante a actual vaga eólica. As e os participantes
trasladaron e rexistraron escritos co seguinte texto dirixido ao Presidente da Xunta:
“A cidadanía galega está sendo silenciada e condenada ao ostracismo máis
absoluto. Vemos como se nos furtan dereitos fundamentais como o de participar
democraticamente en asuntos de fondo calado socio-económico e ambiental decisivos
para o noso futuro como sociedade. A chamada transición ecolóxica, inevitábel e
necesaria, converteuse na escusa perfecta do Capital para seguir destruíndo o territorio,
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no canto de constituír unha oportunidade de avance cara a un mundo máis xusto,
ecolóxico e resiliente fronte o cambio climático.
A actual invasión eólica, dirixida polas elites empresariais enerxéticas que
desprezan o noso país, é proba dos abusos aos que nos vemos sometidas. Constitúe o
cerne dos recentes recortes democráticos e de sometemento das políticas públicas aos
intereses das grandes corporacións multinacionais. E o goberno da que Vostede preside,
non só consinte as practicas antidemocráticas do Capital sobre o noso pobo, senón que
1
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tamén as promove. A Xunta aproveitou o efecto desmobilizador da pandemia para
apurar a tramitación de centos de proxectos industriais especialmente controvertidos e
impactantes co noso territorio. Ao tempo, as persoas afectadas e as organizacións sociais
non podiamos reunirnos, nin celebrar asembleas, nin acudir ás institucións, nin
consultar expedientes nas dependencias das administracións, nin movernos libremente
polo territorio. Daquela, xa denunciabamos o trato privilexiado que a administración
galega estaba dando ás grandes empresas fronte as persoas.
O goberno galego do PP fixo oficial a súa cruzada contra a participación social
coa aprobación da coñecida “Lei de Depredación” de 2017. Esta norma, xunto co uso
espurio das leis de acompañamento, foi o reforzo dunha carreira de fondo da Xunta de
Galiza cara a privatización dos recursos públicos e o illamento da sociedade de toda
planificación pública. A lei de fomento da implantación de iniciativas empresariais foi
tramitada de urxencia no parlamento, sen exposición pública, sen alegacións, sen os
ditames de organismos consultivos e de control da legalidade. Esta lei converteuse
nunha patente de corso sobre o territorio para as empresas mineiras e pasteiroenerxéticas. Eliminou garantías ambientais, recortou prazos de consulta e participación
pública, socavou competencias municipais, favoreceu a expropiación de terras e
outorgou de novo privilexios a certa caste empresarial para facer e desfacer á súa
vontade en “aras” dunha suposta “utilidade pública”... Un eufemismo que agocha as
verdadeiras intencións espoliadoras do Capitalismo máis salvaxe.
En 2021, Vostede, facendo uso de novo da súa maioría absoluta no Parlamento
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de Galiza, volveu saltarse todos os controis democráticos do procedemento lexislativo
para aprobar unha segunda “lei de depredación”: a Lei de simplificación administrativa
e de apoio á reactivación económica… Outro golpe de estado administrativo destinado a
favorecer a espoliación do país, que desta vez tenta xustificarse na suposta necesidade
de recuperar do tecido empresarial galego tras a pandemia. Mais, as “leis de
depredación” só benefician ás corporacións multinacionais que apenas xeran emprego
local e que procuran o seu beneficio á costa da destrución social e da depredación
2
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ambiental. En definitiva, empresas que responden ao modelo industrial que propugna
Vostede para Galiza: o modelo “colonial”. O mesmo ao que quere destinar os Fondos
Next Generation con proxectos “tractores” ou “estratéxicos” sobre os que a cidadanía
galega non vai ter nin voz nin voto.
A Xunta está a excluír os galegos e galegas do deseño do futuro do país, mesmo
vetando a nosa participación nos organismos consultivos. Impediu que as entidades
ecoloxistas puidesen participar no Observatorio da Eólica Mariña, un órgano creado
teoricamente para pulsar a opinión pública sobre o desenvolvemento deste tipo de
enerxía. E, recentemente, a conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez,
abandonou a última sesión do Consello Galego de Medio Ambiente ao ser interpelada
polas organizacións ecoloxistas e sindicais para someter a votación a moratoria eólica,
impedindo na práctica tal votación. Un comportamento impropio dunha representante
pública que pon en dúbida a boa saúde dun goberno democrático e que evidencia un
desprezo absoluto polos instrumentos de participación pública e social.
Porén, pese ao que promulga a Xunta, a participación democrática da sociedade
non só debe limitarse aos períodos de exposición pública ou aos procesos electorais. As
galegas e galegos temos dereito a participar na elaboración das leis e dos instrumentos
de planificación, no deseño de programas e proxectos e na vixilancia e promoción dun
correcto funcionamento democrático das institucións públicas. Algo que a Xunta intenta
evitar poñendo sucesivos atrancos administrativos que atentan cada vez con máis
claridade contra o Convenio de Aarhus, as directivas e leis de acceso e participación

CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
REXISTRO-yGB2QKUZA-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

pública e as normas de transparencia e bo goberno.
Todas e cada unha das entidades e colectivos que subscribimos este manifesto
temos e tivermos dificultades para acceder en tempo e forma a información pública
relativa a proxectos eólicos en tramitación. Ben pola vía do silencio administrativo, ben
pola vía da dilación do trámite, ou da denegación por motivos inxustificables, a Xunta
incumpre a súa obriga de dar acceso á información, obrigándonos sistematicamente a
acudir á Valedora do Pobo, e con poucas garantías de reparación.
3
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Ademais de preparar normativas ad hoc para as grandes empresas, recortar
garantías ambientais, poñer atrancos ao acceso á información, impedir a participación
social e non respectar os órganos de consulta, a Xunta tamén está a facer ouvidos xordos
ás manifestacións multitudinarias do ano pasado que reclamaron a paralización
inmediata desta vaga de macroproxectos eólicos e a elaboración dun novo Plan Eólico,
participado, democrático, compatible co medio ambiente galego e xusto coas persoas.
Milleiros de galegos e galegas mobilizámonos o pasado 5 de xuño en Santiago
de Compostela e o 11 de decembro en máis de 22 localidades cabeceiras de comarca
para reclamar a moratoria eólica, pero non fomos escoitadas. Mais, non imos calar! Non
nos cansamos de lembrar que o Plan Eólico de Galiza está obsoleto, non está adaptado á
normativa actual e tampouco foi sometido a Avaliación Ambiental Estratéxica, polo que
non conta con ningunha garantía ambiental nin co aval social do pobo galego.
Tampouco respecta a opinión doutras institucións como o Consello da Cultura Galega
que nun recente informe urxía unha moratoria na autorización dos parques para poder
revisar o Plan Sectorial eólico de Galiza e sometelo a avaliación ambiental estratéxica.
Reclamamos unha moratoria para todos os proxectos, unha de verdade e non a
falsa moratoria que Vostede propón. Esa que está baleira de contido, que non terá efecto
sobre ningún dos 275 proxectos eólicos que agora se atopan en tramitación, e que só se
aplicará á discreción da Xunta. Así pois, todo proxecto industrial declarado de “interese
especial” poderá eludir a moratoria e, incluso, instalarse fóra das áreas de
desenvolvemento eólico recollidas no Plan Sectorial. Tal é a desvergoña da Xunta que,
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mesmo, se atreve a saltarse as súas propias normas e planeamentos sen o máis mínimo
pudor institucional diante do Parlamento e da sociedade que di representar.
Pero, non imos calar! Non só ás organizacións sociais, ecoloxistas, sindicais,
culturais, veciñais ou de afectadas, reunidas na Coordinadora Eólica Así Non,
denunciamos o déficit democrático que o pobo galego está a sufrir coa actual vaga
eólica. A Xustiza tamén nos dá a razón! Unha recente sentenza do Tribunal Superior de
Xustiza de Galiza vén de anular a autorización dun parque eólico por considerar
4
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contraria a dereito a redución á metade dos prazos de consulta pública do estudo de
impacto ambiental. Por esta razón e por someter o proxecto a exposición pública sen os
informes sectoriais, o tribunal acusa á Xunta de vulnerar dúas directivas europeas e a lei
estatal en materia de avaliación ambiental. Outro recente fallo do Tribunal Superior
acusa a Xunta de delegar en axentes externos a elaboración de informes técnicos que
corresponden á función do persoal funcionario. A privatización da función pública é
unha manobra clásica do PP que agora pretende xeneralizar a través da lei de
simplificación administrativa, mesmo deixando en mans das empresas promotoras a
avaliación, autorización e seguimento dos seus propios proxectos. Fronte a esta
involución democrática e o espolio ambiental de Galiza non podemos calar e ESIXO:
-A declaración dunha moratoria real na tramitación de parques eólicos, tanto
para os novos como para os que actualmente se atopan en tramitación.
-O inicio da Avaliación Ambiental Estratéxica dun novo Plano Sectorial Eólico
que permita avaliar os seus efectos ambientais e sociais coa participación real e directa
da cidadanía.
-A derrogación da Lei de fomento da implantación de iniciativas empresariais e
da Lei de simplificación administrativa por supoñeren unha restrición dos dereitos
democráticos da cidadanía.
-A tramitación urxente dunha proposta de ampliación da Rede Natura 2000
como ten demandado a Comisión Europea para excluír do aproveitamento enerxético os
hábitats máis sensibles e protexer os servizos ecosistémicos que prestan á sociedade.
CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
REXISTRO-yGB2QKUZA-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

-A inclusión de representantes da cidadanía e colectivos sociais no Observatorio
da Eólica Mariña.
-A convocatoria urxente dos demais organismos consultivos para abordar a
problemática eólica e as consecuencias da mudanza climática e a transición enerxética.
-O cumprimento exhaustivo da normativa europea, estatal e galega en materia de
acceso, participación pública, transparencia e bo goberno.”
5
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Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
2ª:
Que valoración fai o goberno galego das denuncias dos colectivos sociais do
país polas trabas democráticas na tramitación de proxectos eólicos dependentes da
Xunta de Galiza?
Coñece o goberno galego as demandas feitas polos colectivos abranguidos na
Coordinadora Eólica Así Non? Que valoración lle merecen?
Vai impulsar o goberno galego un novo modelo eólico que inclúa a Avaliación
Ambiental Estratéxica dun novo Plano Sectorial Eólico?
Vai impulsar o goberno galego a derrogación daqueles aspectos da Lei de
fomento da implantación de iniciativas empresariais e da Lei de simplificación
administrativa que supoñen unha restrición dos dereitos democráticos da cidadanía?
Asume o goberno galego o descontento social respecto do seu modelo eólico?

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Luis Bará Torres
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Deputada e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 21/07/2022 11:02:01
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Noa Presas Bergantiños na data 21/07/2022 11:02:05

7

139322

OFICINA PARLAMENTAR

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

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A área metropolitana da Coruña segue agardando por actuacións que permitan
unha mobilidade adaptada aos tempos actuais, que se adapte ao seu crecemento
urbanístico, que conecte os seus polígonos industriais, que permitan desprazamentos
sostíbeis e que teña uns estándares equilibrados para os homes e mulleres que a diario se
moven entre concellos sexa cal sexa o medio de transporte que usen. A rede viaria
metropolitana é insuficiente e caótica o que fai que non haxa unha mobilidade
sustentábel, vertebradora o que en moitos casos dificulta as relacións sociais mais crea
moitos problemas na actividade económica e empresarial.
As mudanzas e cambios de criterio por parte da Xunta de Galiza a respecto das
obras da Vía Ártabra foron continuas desde o inicio até que en agosto de 2009 a Xunta
aproba un proxecto en que prioriza unicamente a conexión de enlace coa AP9, gravada
con peaxe, facendo desaparecer a conexión gratuíta da Vía Ártabra coa A-6, unha
proposta que fora consensuada con todos os concellos da área metropolitana.
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A finais de febreiro do 2019 presentáronse oficialmente as obras do novo tramo
da Vía Ártabra co anuncio da licitación do tramo entre a Nacional VI e a AP9 por
arredor de 40 millóns de euros e cun prazo de execución de 36 meses, dando comezo no
verán dese mesmo ano. O certo é que o proxecto chegaba con polémica pola afectación
a unha zona natural, todo isto a pesar de existir outras alternativas con menor impacto e
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tamén porque ao non facerse a conexión coa A6 perde o seu verdadeiro obxectivo que é
vertebrar a mobilidade en toda a área.
No verán de 2021, coas obras en proceso e coa consecuente afectación na
mobilidade viaria e na seguridade, os medios de comunicación informaban da parálise
total das obras até a primavera de 2022.
A Conselleira de Infraestruturas e Mobilidade afirmaba que se debía, por unha
banda, «ás afeccións das liñas de gas e de media tensión» e, pola outra, “á falta de
permiso para continuar coa conexión coa autoestrada de titularidade estatal», algo que
coñecían desde o ano 2017, xa que segundo se fixo público había un informe do
Ministerio de Fomento a este respecto onde se dicía que tendo en conta que era preciso
modificar o actual contrato co titular da concesión na actuacións coa AP9, sería preciso
subscribir, con carácter previo á execución das obras, un convenio entre as
administracións implicadas (Fomento, Xunta e Audasa).
Un argumentario que, ao entender do Grupo Parlamentar do BNG, visibilizaba
de novo o alto grao de improvisación con que actúa o goberno do PP na Xunta de
Galiza.
Lonxe de albiscar unha solución aos graves prexuízos que esta improvisación e
desorganización da Xunta está a provocar, en materia de comunicación e seguridade
viaria, á comarca da Coruña, no día de hoxe anúnciase publicamente unha sentenza do
TSXG desfavorábel ás posicións da Xunta de Galiza no contencioso formulado polo
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Concello de Cambre, co aval do BNG, sobre o proxecto de execución da Vía Ártabra.
Unha sentenza que anula o proxecto actual e obriga a refacer parte do mesmo, coas
obras comezadas, intensificando o prexuízo á veciñanza de toda a comarca da Coruña.
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Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª:
- Que valoración fai o goberno da sentenza do TSXG que anula parte do
proxecto das obras da Vía Ártabra?
- Que medidas vai impulsar a Xunta para dar resposta á sentenza do TSXG que
anula parte do proxecto das obras da Vía Ártabra?

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Mercedes Queixas Zas na data 21/07/2022 11:03:58

Xosé Luis Bará Torres na data 21/07/2022 11:04:08

Alexandra Fernández Gómez na data 21/07/2022 11:04:17
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Á Mesa do Parlamento
José Luis Ferro Iglesias, Alberto Pazos Couñago, Ovidio Rodeiro Tato, Teresa
Egerique Mosquera, María Elena Suárez Sarmiento, Carlos Gómez Salgado, María
Felisa Rodríguez Carrera, Moisés Rodríguez Pérez 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 4ª, Educación e Cultura

O proceso de recuperación de Meirás comezou grazas ao gran consenso acadado por
todos os galegos. En 2017, o Parlamento de Galicia solicitou ao Goberno galego que
iniciara un estudo xurídico en colaboración coas tres universidades para determinar as
posibilidades e os mecanismos xurídicos máis adecuados para a recuperación das
Torres de Meirás.
Cumprindo co mandato do Parlamento, o Goberno galego creou unha Comisión de
Expertos que elaborou dito estudo, que concluíu que a Administración Xeral do Estado
estaba lexitimada para o exercicio dunha acción reivindicatoria fronte á familia Franco.
A Xunta entregou o estudo ao Parlamento que, por unanimidade, instou ao Goberno do
Estado a iniciar un proceso civil para que Meirás se reintegre ao patrimonio público.
Grazas a este traballo foi posible poñer en marcha os trámites para a súa recuperación
a través da vía xudicial.
A última resolución, coñecida no mes de xullo de 2022, non só volve dar a razón ás
argumentacións da administración galega, senón que avala a estratexia seguida pola
Xunta de Galicia en todo proceso.

Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta:
 Cal é a valoración que realiza a Xunta de Galicia respecto das actuacións
levadas a cabo en relación co Pazo de Meirás?
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Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022
Asinado dixitalmente por:
José Luis Ferro Iglesias na data 21/07/2022 11:02:59
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Gómez Salgado, Carlos na data 21/07/2022 11:04:14
María Felisa Rodríguez Carrera na data 21/07/2022 11:04:27
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Paulo Ríos Santomé e Alexandra Fernández Gómez,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Consello de Ministros do 1 de marzo aprobou o anteproxecto de lei de
mobilidade sostíbel, paso necesario para dar comezo ao trámite de audiencia e
información pública, que está aberto até o 13 de abril de 2022.
Se ben a lei ten obxectivos teóricos cos que de maneira xenérica se pode estar
dacordo (cumprimento dos obxectivos de redución de gases de efecto invernadoiro e
emisións contaminantes asociadas ao transporte, en liña cos acordos internacionais
asinados polo Estado español), na aplicación concreta pode dar lugar a diferentes
modelos e solucións.
Un dos elementos centrais da lei, no que ten a ver coa mobilidade,
accesibilidade e xestión do espazo público nas zonas urbanas (especialmente nas
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cidades de máis de 50.000 habitantes) é a regulamentación das chamadas Zonas de
Baixas Emisións, previstas no artigo 18 e na Disposición Adicional 7ª do anteproxecto,
así como no artigo 14.3 da Lei 7/2021 de cambio climático e transición enerxética.
A entender do BNG, tanto o previsto na lei de cambio climático como na lei de
mobilidade sostíbel responde a unha concepción penalizadora, discriminatoria e
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afastada da realidade galega xa que basicamente prevé a restrición do acceso a
determinados vehículos (os máis antigos e contaminantes) e a autorización de acceso
para aqueles que teñan o carimbo “eco”. Ademais, prevé a posibilidade de establecer
taxas que penalicen o acceso a determinados tipos de vehículos contaminantes.
Ademais do carácter inxusto e discriminatorio destas medidas, que na práctica
poderían supoñer un salvoconduto de acceso a determinadas zonas da cidade en función
da renda, a proposta supón unha distorsión da organización e xestión do espazo público
e da mobilidade urbana. O obxectivo non debe ser restrinxir o acceso de vehículos tendo
en conta a súa carga contaminante senón establecer en determinadas áreas da cidade
restricións maiores de maneira que se garantan os dereitos das persoas a un espazo
público seguro e accesíbel, que se respecte a nova xerarquía da mobilidade, que se
prime a mobilidade activa (desprazamentos a pé e en bici) e o transporte público, e que
se posibilite o acceso a residentes e servizos.
Porque de levarse a cabo as previsións da lei de cambio climático e do
anteproxecto de lei de mobilidade sostíbel, os centros das cidades poderían verse
invadidos por vehículos moi “eco”, moi sustentábeis, moi smart (satisfacendo os
intereses de determinados lobis)… o que derivaría nunha xestión caótica do espazo
público e do criterio de prioridade para as persoas.
Desde o BNG consideramos que existe unha terceira vía. que se pode resumir en
peonalización si, penalización non. Esta terceira vía existe na práctica na cidade de
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Pontevedra, é a coñecida como modelo Pontevedra: unha experiencia de transformación
recoñecida internacionalmente e que conseguiu reducir as emisións nun 70%.
O modelo Pontevedra consiste en implantar zonas de baixas emisións reducindo
os tráficos innecesarios para o funcionamento da cidade, fronte ao modelo que se recolle
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no borrador lexislativo que aposta pola penalización para implantar zonas de baixas
emisións de CO2 nas cidades. Pagar ou pagar son as dúas alternativas: pagar por
acceder a determinada zonas, ou pagar adquirindo un vehículo coa etiqueta eco.
Para o BNG constitúe unha temeridade e unha irresponsabilidade establecer
medidas relacionadas coa renda nun contexto de grave crise económica e social. As
medidas que recolle a proposta lexislativa supoñen unha carga para as persoas nun
momento de crise que vai afectar tamén a moitas pequenas e medianas empresas que
non poden renovar o seu parque automobilístico por vehículos eléctricos.
Ademais, a lei que tramita o goberno central é unha norma uniformizadora, que
está pensada para grandes cidades como Madrid e Barcelona que soportan elevados
índices de contaminación. Situación que mesmo motivou a apertura dun expediente
sancionador da Unión Europea ao Estado español.
Por este motivo defendemos que a fórmula que xa se aplica con éxito en
Pontevedra sexa unha alternativa que tamén se recolla na futura lei de mobilidade para a
creación de zonas de baixas emisións, -que deben estar definidas en 2023-, a través da
redución dos tráficos innecesarios para o funcionamento da cidade.

Polo anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral
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na Comisión 2ª:
. Que valoración fai o goberno galego das medidas penalizadoras que prevé o
anteproxecto de lei de mobilidade sostíbel en relación coa regulamentación das zonas de
baixas emisións nas cidades?
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. Ten previsto a Xunta presentar alegacións a este anteproxecto de lei para
considerar outras alternativas como as do modelo Pontevedra?
. Considera o goberno galego a posibilidade de crear un grupo de traballo xunto
coas cidades, as deputacións, representación de vilas de máis de 20.000 habitantes e a
FEGAMP para definir grandes liñas estratéxicas e prioridades de actuación en materia
de espazo público, mobilidade sostíbel, seguridade viaria, cohesión social e loita contra
o cambio climático?
. Vai promover a Xunta a elaboración de Plans de Mobilidade Sostíbel por parte
dos concellos, priorizando os de máis de 20.000 habitantes?
. Vai promover a xunta a elaboración e aprobación dunha lei galega de
mobilidade sostibel, adaptada á realidade do noso país e que non copie de xeito
mimético realidades alleas?

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Paulo Ríos Santomé na data 21/07/2022 11:06:14

Alexandra Fernández Gómez na data 21/07/2022 11:06:17
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Á Mesa do Parlamento
Rosana Pérez Fernández, Montserrat Prado Cores e Luis Bará Torres,
deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
As vellas e xustas reivindicacións de numerosos colectivos, entidades de todo
tipo, asociacións empresariais, concellos da comarca da Barbanza e da Mancomunidade
Arousa Norte, respecto da transferencia á Xunta de Galiza da estrada provincial EP8001 que une a ponte de Catoira coa AP-9 en Caldas de Reis e a valoración da súa
transformación nunha vía de alta capacidade que enlace a autovía da Barbanza coa AP9, levan máis dunha ducia de anos sen ser atendidas pola administración autonómica.
Malia a que o propio goberno galego incluíra o enlace no Plan Move 2009-15 e
fixara especificamente a súa execución no ano 2017, ata o momento non houbo ningún
avance no que recollía aquel Plan.
Mais non só figuraba nun documento. A propia Consellaría de Medio Ambiente,
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Territorio e Infraestruturas e a Deputación de Pontevedra subscribiran un acordo no ano
2010 de traspaso de varios viais, entre os que figuraba a EP-8001.
No entanto, xa no ano 2011, pouco despois da presentación do seu propio Plan,
a Xunta de Galiza deixou de ter entre as súas prioridades esa estrada e posteriormente,
despois de anos confundindo e enganando sobre o traspaso do vial á Xunta, a titular da
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Consellaría de Infraestruturas e Mobilidade descartouno publicamente “porque non hai
solicitude formal por parte das administracións provinciais”. Unha aseveración que
contrasta coas reiteradas declaracións das Deputacións da Coruña e de Pontevedra ao
longo dos anos.
Pero máis alá da súa titularidade ou do inicio ou non do procedemento para a
súa transferencia á Xunta de Galiza, a EP-8001, constitúe a saída natural dende a
comarca da Barbanza cara a provincia de Pontevedra e Portugal, soporta un elevadísimo
tráfico diario, gran parte del pesado, une non só dous concellos e dúas comarcas entre si
senón que é tamén o eixo vertebrador entre dúas provincias e, ademais, leva anos sendo
escenario de numerosos accidentes, nalgúns casos con resultados mortais.
Non só é lóxico, pois, senón que tamén é necesario que ese vial sexa de
titularidade e de xestión autonómica e que o acordo entre as tres administracións chegue
canto antes, como primeiro paso cara a unha mellora da conexión entre o sur da
provincia da Coruña e a provincia de Pontevedra e Portugal, a través da posibilidade de
unión entre a AG-11 e a AP-9.
Os pronunciamentos, as demandas e os acordos de moitos dos concellos
situados a ambas as dúas marxes do río Ulla teñen sido numerosos durante, cando
menos, os últimos dez anos. E é moita hora de que o goberno galego os comece a ter en
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conta e a incluílos na súa programación viaria de cara o futuro.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
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. Que valoración fai o goberno galego da conexión viaria entre o sur da provincia
da Coruña e a provincia de Pontevedra?
. Que razóns levaron á Xunta de Galiza a desbotar a posibilidade de mellora e
transformación desa estrada, despois de tela incluído no Plan Move 2009-15?
. Considera que a EP-8001 conta coas características para converterse nunha
estrada de titularidade autonómica?
. Considera que é necesaria a mellora desa estrada e a posterior conversión
nunha vía de alta capacidade? De non ser así, cales son os argumentos que avalan esa
consideración?
. Está disposta a iniciar, ou retomar se é o caso, as accións necesarias para
asumir a titularidade, hoxe provincial, da EP-8001? De ser así, en que horizonte
temporal?

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022

Asdo.: Rosana Pérez Fernández
Montserrat Prado Cores
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Luis Bará Torres
Deputadas e deputado do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 21/07/2022 11:07:30

María Montserrat Prado Cores na data 21/07/2022 11:07:34
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Noa Presas Bergantiños 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
A través do Decreto-Lei 6/2022 polo que se adoptan medidas urxentes no marco
do Plan Nacional de resposta ás consecuencias económicas e sociais da guerra na
Ucraína, o goberno español introduciu unha modificación normativa da lei de avaliación
ambiental mediante a que se suspende até decembro de 2024 a tramitación ambiental
dos parques eólicos e solares de autorización estatal (de até 75 MW de potencia eólica
ou 150 de solar) con menos de 15 km de liñas de evacuación, que non estean en Rede
Natura 2000 ou no mar e que se ubiquen en zonas de sensibilidade baixa ou moderada
segundo a “Zonificación ambiental para a implantación das enerxías renovábeis” do
Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico.
Esta norma crea un atallo normativo para a tramitación expréss dos proxectos
coa conseguinte redución de prazos e trámites, a restrición da participación e
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información pública e a substitución da Declaración de Impacto Ambiental por un
“informe de determinación da afección ambiental” de parte e sen trámite de consulta
pública.
O goberno fai unha utilización torticeira da guerra e da necesidade de “acelerar a
descarbonización e reducir a dependencia enerxética” para impoñer un modelo de
1
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desenvolvemento eólico invasivo e agresivo, que causa graves impactos no territorio, no
medio e nas persoas. Con estas modificacións normativas, pensadas para favorecer os
intereses dos grandes grupos enerxéticos, o goberno central copia e agrava cambios
lexislativos similares implantados pola Xunta nos últimos anos mediante a Lei 5/2017 e
a Lei 9/2021, entre outras.
As consecuencias deste decreto-lei vense ademais agravadas pola política
ambiental do goberno galego, que deixou baixo a máis absoluta desprotección amplas
zonas de territorio galego que deberían ser obxecto de especial protección e
conservación por albergar hábitats e especies de interese prioritario. E tampouco
aprobou a Estratexia de Infraestrutura Verde para garantir a conectividade e
restauración ecolóxicas.

Polo anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral
na Comisión 2ª:
. Que iniciativas levou a cabo a Xunta en relación coas modificacións
normativas introducidas polo goberno central mediante o Decreto Lei 6/2022 para a
tramitación expréss e sen información pública de proxectos de xeración de enerxías
renovábeis de competencia estatal?
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. Que medidas impulsou o goberno galego en relación coa “Zonificación
ambiental para a implantación das enerxías renovábeis” do Ministerio para a Transición
Ecolóxica e o Reto Demográfico?
. Ten previsto a Xunta ampliar a protección do territorio incluindo os hábitats de
interese prioritario e comunitario, tomando como referencia mínima a proposta de
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ampliación da Rede Natura 2000 sometida a información pública no ano 2012 e
incluindo tamén os humidais do Inventario de humidais de Galiza (2003) que non
contan con ningunha figura legal de protección?
. Vai o goberno galego promover un acordo de país sobre un modelo de
desenvolvemento enerxético social, renovábel, ao servizo do país, do desenvolvemento
territorial e da maioría social, e, neste marco, impulsar un Plan sectorial de enerxías
renovabeis que sexa froito dun amplo proceso de participación e acordo institucional e
social?

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022

Asdo.: Luis Bará Torres
Noa Presas Bergantiños
Alexandra Fernández Gómez
Deputado e deputadas do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 21/07/2022 11:19:38

Noa Presas Bergantiños na data 21/07/2022 11:19:48
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Paulo Ríos Santomé e Alexandra Fernández Gómez,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Plan de Residuos Industriais de Galiza (PRIGA) remata a súa vixencia no
presente ano 2022, polo que é o momento de facer avaliación dos seus resultados e de
elaborar a partir destes os obxectivos, as liñas de actuación e as medidas do novo Plan.
Logo de 5 anos de vixencia, o Plan deu moitas mostras de esgotamento e de
falta de solucións a graves problemas relacionados cos residuos industrias non
perigosos. Un dos problemas máis recorrentes é o que ten que ver co esgotamento de
instalacións de xestión de certos tipos de residuos e a utilización como alternativa de
ocos mineiros, sen as necesarias garantías ambientais e con unha forte conflitividade
social.
Ademais, cómpre ter en conta que nos últimos anos introducíronse numerosos
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cambios normativos e novidades que obrigan a unha profunda revisión das políticas en
relación con estes materiais.
Un dos cambios máis importantes ten que ver cos principios da economía
circular, que constitúen unha oportunidade para fixar novas metas en relación coa
reutilización de materiais que agora se eliminan ou se depositan en vertedoiros.
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Outro dos principios relevantes é o que ten que ver coas políticas de prevención
e de redución de residuos, que deben fixar metas moito máis ambiciosas.

Polo anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral
na Comisión 2ª:
. Elaborou o goberno galego a avaliación do Plan de Residuos Industriais de
Galiza 2016-2020 e os demais informes previstos en relación cos obxectivos, programas
e medidas do citado Plan?
. Que medidas desenvolveu o goberno galego en relación cos criterios de
situación para a identificación do emprazamento e sobre a capacidade das futuras
instalacións de xestión?
. Que previsións ten o goberno galego en relación coa elaboración participativa
dun novo Plan de Residuos Industriais?

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022
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Asdo.: Luis Bará Torres
Paulo Ríos Santomé
Alexandra Fernández Gómez
Deputados e deputada do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Paulo Ríos Santomé, Luis Bará Torres 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 as medidas que debe adoptar o goberno galego
para esclarecer, inspeccionar e controlar o cumprimento dos contratos no servizo de
transporte público de Galiza ante o mal funcionamento e as queixas no servizo de
transporte público.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O transporte colectivo de carácter público é un elemento fundamental á hora de
vertebrar o noso país, cumprindo tamén unha labor social á hora de democratizar o
acceso ao transporte e garantir que áreas con complicacións engadidas na súa
comunicación, poidan tela.
Alén de este valor, o transporte público é de vital importancia á hora de facer
máis sustentábel o desprazamento de persoas por estrada, polo que un bo servizo
público de transporte axudará a reducir o número de vehículos persoais nas estradas e
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polo tanto as súas emisións.
Segundo o INE, unhas 150.000 persoas desprázanse diariamente entre diferentes
concellos galegos, xa sexa por traballo, estudos ou xestións de calquera tipo. A maioría
destes desprazamentos son realizados en vehículos particulares, xa que, tal e como
sinalan expertas da UDC, o servizo de transporte público non é útil para a maior parte
destes desprazamentos, por falta de horarios, itinerarios e paradas.
1
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Dende a instauración do último plan de transporte de Galiza, son milleiros as
queixas de persoas usuarias, colectivos e traballadores ante este novo modelo no deseño
das licitacións públicas e da súa execución ou posta en práctica.
Este novo plan de transporte está a deixar unha Galiza peor comunicada e un
servizo máis precarizado, con eliminación de horarios, itinerarios e paradas, cuestión
que repercute negativamente na vida diaria da sociedade galega.
Concretamente, o transporte de viaxeiros por estrada camiña cara un
comportamento monopolístico do Grupo Monbus facilitado pola administración
pública, onde foron desaparecendo as pequenas e medianas empresas de transporte ao
non ser quen de competir nas mesmas condicións que este grupo nas licitacións
propostas pola Xunta de Galiza debido ao seu propio deseño e confección.
Esta situación de connivencia tradúcese na vulneración sistemática dos dereitos
tanto de usuarios como de traballadores deste grupo unha vez se poñen en
funcionamento os servizos licitados.
Isto é, supresión de liñas, itinerarios ou horarios ou modificación dos mesmos de
xeito unilateral por parte da empresa concesionaria incumprindo os propios preceptos da
lei de transporte da Xunta de Galiza no que ten ver con algo tan fundamental como o
carácter social que debe ter un servizo público de transporte de viaxeiros.
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Alén desta cuestión son moi numerosas as denuncias interpostas por sindicatos,
colectivos e usuarios ante o incumprimento reiterado dos contratos asinados entre Xunta
de Galiza e o Grupo Monbus, tales como a vulneración das condicións de traballo dos
traballadores da concesionaria, o incumprimento na idade máxima dos autobuses que
operan nas liñas, a duplicidade de vehículos en diferentes lotes concesionados ou a
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vulneración nos tempos de resposta para avarías cando non existen as bases destinadas a
reparación que se estipulan nos contratos.
Non só están a existir problemas coa execución dos contratos das liñas
regulares, senón que tamén se están a dar no servizo de transporte escolar, con vehículos
que aparecen nos listados de varias liñas, vehículos que superan a idade máxima
permitida nos contratos operando neste servizo ou a problemática concreta da
vulneración sistemática do persoal acompañante nestas liñas.
Estas denuncias mesmo veñen de chegar á vía penal e xudicial, despois dunha
demanda interposta por unha agrupación de máis de 30 empresas do sector de transporte
de viaxeiros por estrada, que están a alertar das irregularidades e os incumprimentos dos
contratos tanto nas liñas regulares como no servizo de transporte escolar.
Este son só algúns exemplos das infraccións que se están a cometer na
execución dos contratos asinados entre empresa e administración pública, sen que esta
última faga o seu traballo de inspección e control dos mesmos.
O noso futuro como sociedade debe pasar por un transporte público forte, que
xogue un papel indiscutíbel en canto á vertebración do noso territorio, que funcione
tamén como un elemento que garanta a igualdade de oportunidades para todas as
galegas e galegos e que nos achegue tamén á redución das emisións contaminantes cara
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unha sociedade máis limpa.

Polo anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral
na Comisión 2ª:
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. É coñecedora a Xunta de Galiza das diferentes denuncias interpostas ante
incumprimentos nos contratos licitados no servizo de transporte público de Galiza?
. Está a velar a Xunta de Galiza polo cumprimento escrupuloso dos contratos
licitados no servizo do transporte público de Galiza?
. Cal é compromiso da Xunta de Galiza ante a vulneración dos dereitos de
traballadores e usuarios no servizo de transporte público de Galiza?
. Cal é o compromiso da Xunta de Galiza co papel social, democratizador e
ambiental que debe cumprir o servizo de transporte público por estrada?
. Que medidas ten pensado adoptar a Xunta de Galiza para investigar,
inspeccionar e controlar que se cumpran escrupulosamente os contratos licitados e a
legalidade vixente no servizo de transporte público de Galiza?

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022

Asdo.: Paulo Ríos Santomé
Luis Bará Torres
Alexandra Fernández Gómez
CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
REXISTRO-mXKVDvaaw-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Deputados e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Xosé Luis Bará Torres na data 21/07/2022 11:22:26
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, 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, sobre o anuncio de execución dunha pasarela que atravesará a Ría
do Burgo entre os concellos da Coruña e Oleiros..

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A comezos deste mes de abril, a Consello da Xunta fixo pública, a través dos
medios de comunicación, a execución dunha pasarela entre os concellos da Coruña e de
Oleiros que atravesará a Ría do Burgo.
Esta pasarela peonil e ciclista conectaría a localidade de Santa Cristina (Oleiros)
coas Xubias e Oza (A Coruña).
Segundo o goberno da Xunta, este proxecto conta cun informe elaborado por
unha consultora privada para a Axencia Galega de Infraestruturas que avala a
viabilidade e idoneidade da pasarela, é conforme cos PXOM dos concellos da Coruña e
de Oleiros, non presenta afectación ambiental e suporá un importante impulso a favor da
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mobilidade sostíbel nestas contornas urbanas que implicaría a redución do tráfico
rodado na Ponte da Pasaxe entre un 6% e un 9%.
As reaccións a este anuncio foron inmediatas.
Por unha banda, os gobernos dos concellos da Coruña e Oleiros manifestaron o
seu descoñecemento dun proxecto de grande relevancia e afectación como este.
1
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Pola outra, voces de diferentes profesionais do planeamento urbanístico,
entidades naturalistas e colectivos de mobilidade manifestaron, nas últimas semanas, a
súa disconformidade coa ubicación da pasarela polo grave impacto ambiental ao afectar
o cordón dunar e a alteración da forma natural da praia, alterando á súa vez as
dinámicas dos fondos mariños e praias somerxidas da ría, producindo moito impacto
paisaxístico, precisando do estudo de máis alternativas, ben seguro opcións moito máis
favorábeis como por exemplo crear unha pasarela en paralelo á Ponte da Pasaxe pola
parte inferior.
O propio Estudo de Impacto Ambiental previo ás obras de dragaxe da Ría do
Burgo, actualmente en curso, recollía que na duna da praia de Santa Cristina onde
asentaría a pasarela se encontra unha planta en perigo de extinción, a Linaria
Polygafolia, para a que se estableceron mecanismos de control e protección durante as
obras.
Os terreos afectados pola pasarela son de titularidade estatal, polo que
requirirían o informe favorábel da Demarcación de Costas, que polo de agora parece
non existir e que a Xunta anuncia poder evitar, ao abeiro da Lei de medidas de
acompañamento dos orzamentos de 2022, amparándose no carácter supramunicipal
deste proxecto.
Ao mesmo tempo, a ubicación dos terreos confirman que tamén se debería
contar con informe favorábel da ADIF e da DG de Aviación Civil (Secretaría de
CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
REXISTRO-p8v5OeoWm-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

transportes) ao atoparse nas servidumes de infraestruturas dependentes do Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
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Polo anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral
na Comisión 2ª:
- Que criterios está a seguir a Xunta a respecto da mobilidade sustentábel entre a
Coruña e Oleiros a través da Ría do Burgo?
- Por que a Xunta non ten presentado e consensuado cos aconcellos afectados, A
Coruña e Oleiros, o proxecto de execución da pasarela de comunicación sobre a Ría do
Burgo?
- Vai prescindir a Xunta de solicitar informes áos organismos estatais,
Demarcación de Costas, DG de Aviación Civil ou ADIF, por atopárense estes terreos
nas súas áreas de afección?
- Iniciou a Xunta a Avaliación de Impacto Ambiental deste proxecto?
- Entende o goberno que unha obra, cualificada por este como prioritaria e cun
investimento, a priori, de 8 millóns de euros, pode ser executada sen información e
consenso interadministrativo e social?
- Está a valorar a Xunta outras alternativas de mobilidade para esta contorna da
comarca da Coruña?
- Está a aterse a Xunta ao código de conduta do Consello de Europa para a
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xestión de zonas costeiras recollido na Guía da Xunta de Galiza de Boas Prácticas de
intervención en sistemas PRAIA-DUNA?

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022
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Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Paulo Ríos Santomé
Luis Bará Torres
Deputada e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 21/07/2022 11:23:55

Paulo Ríos Santomé na data 21/07/2022 11:24:06
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Xosé Luis Bará Torres na data 21/07/2022 11:24:14
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Á Mesa do Parlamento
Teresa Egerique Mosquera, Ovidio Rodeiro Tato, María Elena Suárez Sarmiento,
José Luis Ferro Iglesias, Carlos Gómez Salgado, María Felisa Rodríguez Carrera,
Moisés Rodríguez Pérez 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 4ª, Educación e Cultura

Para afrontar os retos da cultura galega a Xunta de Galicia, a través da Secretaría
Xeral de Cultura, impulsou a Estratexia da Cultura Galega.
Unha folla de ruta ideada como guía para a acción do Goberno galego neste ámbito. A
elaboración deste documento baseouse nun proceso compartido e transparente, que
favoreceu a participación de profesionais dos diferentes sectores culturais. O resultado
final foi un documento conformado por 6 liñas e 34 obxectivos estratéxicos.
Un texto ambicioso que presenta importantes mudanzas para o sector e que ten como
gran obxectivo incidir na transformación das políticas públicas na nosa Comunidade.
Porén, o contexto no que foi pensado e elaborado cambiou radicalmente co inicio da
pandemia o que obrigou á Xunta de Galicia a tomar medidas novas adaptadas ás
necesidades do sector cultural.

Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta:
 Cales foron os avances realizados pola Xunta de Galicia no ámbito da Estratexia
da Cultura Galega?
Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022
Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 21/07/2022 11:20:44
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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
As marismas e a desembocadura do río Baxoi, no concello de Miño, configuran
un espazo de 93 hectáreas de grande valor natural, que foi proposto en 2008 e 2012 para
a incorporación á Rede Natura 2000. Ainda que aparece citado como Lugar de
Importancia Comunitaria (LIC) e Zona Especial de Conservación (ZEC) nalgunhas
publicacións oficiais, a realidade é que non chegou a protexerse ao abeiro da Rede
Natura, o que pon de manifesto o desleixo do goberno galego en materia de protección
do patrimonio natural e da biodiversidade.
Tanto o Plan de Ordenación do Litorial como o Plan Hidrolóxico Galiza Costa
salientan os valores ambientais, paisaxísticos e ecosistémicos do esteiro do Baxoi. O
POL caracterizou o espazo como Área de Mellora Ambiental e Paisaxística.
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No ano 2017 o Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural
(IBADER), da USC, elaborou un estudo para a ADR As Mariñas Betanzos e o Concello
de Miño, co obxecto de fundamentar a declaración das marismas e esteiro do Baxoi
como Espazo Natural de Interese Local (ENIL).
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Este estudo pon de relevo os valores naturais e ambientais deste espazo, no que
se identificaron 28 hábitats de interese comunitario, catro deles cualificados como
prioritarios, así como unha superficie significativa de ecosistemas dunares e tamén
bosques de ribeira. Ademais, o informe salienta o elevado número de especies
vulnerábeis ou en risco de extinción que habitan nas marismas.
A inclusión deste espazo na Rede Natura garantiría a conservación dunhas
marismas cun alto valor como ecosistema costeiro, o cal está sometido desde fai tempo
a unha importante presión urbanística pola proximidade á praia e polo proxecto de
urbanización en Monte Piñeiro.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
2ª :
. Que avaliación lle merece á Xunta a desprotección das marismas do río Baxoi
(Miño)?
. Considera o goberno galego que está garantida a protección e conservación de
hábitats comunitarios, hábitats prioritarios e especies en risco de extinción que forman
parte das marismas do río Baxoi?
. Por que razón o goberno galego non incluíu as marismas do Baxoi na Rede
CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
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Natura 2000, malia os informes técnicos que avalaban esta figura de protección?
. Ten previsto o goberno galego iniciar os trámites para a integración das
marismas do río Baxoi na Rede Natura 2000?
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. Ten previsto o goberno galego establecer neste espazo o réxime de protección
cautelar ou protección preventiva, previstos nos artigos 45 e 46 da lei 5/2019 do
patrimonio natural e da biodiversidade?

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022

Asdo.: Luis Bará Torres
Mercedes Queixas Zas
Alexandra Fernández Gómez
Deputado e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 21/07/2022 11:28:30

Mercedes Queixas Zas na data 21/07/2022 11:28:34
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Alexandra Fernández Gómez na data 21/07/2022 11:28:42
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Paulo Ríos Santomé e Alexandra Fernández Gómez,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado 9 de abril de 2022 publicouse no BOE a lei 7/2022, de 8 de abril, de
residuos e solos contaminados para a economía circular. Esta norma traspón ao
ordenamento xurídico do Estado español diferentes directivas comunitarias e introduce
importantes novidades en relación coa normativa anterior en materias como
- Programas de prevención e plans e programas de xestión de residuos.
- Medidas e obxectivos na xestión de residuos.
- Xestión de residuos específicos como biorresiduos, aceites usados e residuos
de construción e demolición.
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- Responsabilidade ampliada do produtor.
- Redución do impacto de determinados residuos de plástico no medio ambiente.
- Medidas fiscais para incentivar a economía circular.
- Medidas de control, vixilancia, inspección e rexime sancionador.
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Nas disposicións adicionais tamén inclúe elementos novidosos en materia de
xestión de determinados tipos de residuos, contratos reservados, e impostos
autonómicos sobre depósitos de residuos en vertedoiros, incineración e coincineración
de residuos.
Todas estas cuestións, así como outras previstas nas disposicións transitorias e
nos anexos, superan o marco normativo establecido na lei 6/2021 de residuos e solos
contaminados de Galiza. Debe por conseguinte abrirse un proceso de participación cos
diferentes sectores implicados e coas entidades locais para iniciar a revisión e
actualización da lei galega.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
2ª :
. Que previsións ten o goberno galego en relación coa aplicación do previsto na
lei estatal de residuos e a conseguinte actualización da lexislación galega?
. Ten previsto o goberno galego iniciar un proceso de participación cos sectores
implicados e coas entidades locais para a revisión e actualización da lei galega de
residuos e solos contaminados?
. Ten previsto o goberno galego presentar un informe no parlamento sobre o
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alcance, contido e previsións da actualización da citada lei?
. Que medidas ten previsto adoptar a Xunta en relación cos obxectivos de
prevención de residuos?
. Que medidas ten previsto adoptar a Xunta en relación coas previsións de
recollida separada de residuos?
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. Que medidas ten previsto adoptar a Xunta en relación cos plásticos?
. Que previsións ten o goberno galego en relación con medidas fiscais para
incentivar a economía circular?
. Que previsións ten o goberno galego en materia de inspección, vixilancia e
control?
. Que previsións ten o goberno galego en relación coa implantación do sistema
de depósito, devolución e retorno?

Santiago de Compostela, 21 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:
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Alexandra Fernández Gómez na data 21/07/2022 11:29:55

Paulo Ríos Santomé na data 21/07/2022 11:29:59

Xosé Luis Bará Torres na data 21/07/2022 11:30:10
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, 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
As asociacións veciñais de Oza – Gaiteira - Os Castros e Eirís da Coruña deron
traslado das alegacións contra o proxecto de mellora dos accesos ao novo CHUAC
presentado pola Xunta de Galiza, consistente nunha nova infraestrutura con tipoloxía en
diamante con glorieta elevada con 4 ramais sobre a AC-12.
A veciñanza afectada, por estar situada no ámbito de actuación do CHUAC,
advirten que o documento publicado recentemente pola Dirección Xeral de Calidade
Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático contén determinacións prexudiciais para o
interese xeral ao vulneraren a normativa ambiental e sectorial de aplicación.
A publicación deste Documento ambiental para a solicitude de inicio da
avaliación de impacto ambiental simplificada do Proxecto de mellora dos accesos ao
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CHUAC – A Coruña ten como obxectivo definir e valorar o entorno da actuación do
proxecto de mellora dos accesos ao CHUAC, entendendo como tal o espazo físico,
biolóxico e humano que é susceptible de ser alterado, así como establecer as medidas
correctoras tecnicamente factibles e economicamente viables que permitan minimizar os
impactos ambientais negativos producidos nesta área polo conxunto da intervención
proxectada.
1
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As alegacións veciñais advirten do negativo impacto que este proxecto pode
xerar, como consecuencia da ubicación xeográfica do propio CHUAC, ao pé da Ría do
Burgo, cun importante valor paisaxístico e ambiental, que ademais está nesta altura en
fase de dragaxe, rexeneración e recuperación como primeiro paso indispensábel para
recuperar o gran banco marisqueiro que foi e debe volver ser.
Asemade, advirten tamén das dificultades engadidas por estar situado este
hospital nun espazo en alto, sometido a trazados pendentes para o seu acceso e tamén
para a comunicación interior entre os edificios actuais e os actualmente en proxecto de
construción, que van acrecentar o efecto de apantallamento e deterioro ambiental.
Neste sentido, o proxecto recolle o trazado de viais e percorridos con pendentes
do 14 %, o que non se considera axustado ao establecido pola Orde TMA/851/2021, de
23 de xullo, pola que se desenvolve o documento técnico de condicións básicas de
accesibilidade e non discriminación para o acceso e a utilización dos espazos públicos
urbanizados. Consecuencias que xa foran advertidas pola veciñanza do barrio como
derivadas do emprazamento pouco adecuado deste hospital.
O incumprimento das esixencias establecidas no apartado 6.2.1. do Plan de
Espazos do CHUAC, a inmisión acústica nas vivendas existentes que xerará o novo
enlace para o acceso ao hospital sobre a AC-12, así como o feito de que a tramitación se
realice polo procedemento simplificado, no canto do ordinario, como corresponde a
unhas obras desta envergadura, son algunhas das alegacións presentadas polas
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mencionadas asociacións veciñais.
Máis unha vez, a Xunta camiña en dirección contraria aos criterios de
mobilidade sustentábel que se están a planificar para as contornas urbanas,
nomeadamente para as cidades, encamiñados a priorizar as infraestruturas accesíbeis
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desde o deslocamento colectivo en trasporte público, local e metropolitano, e non desde
o turismo privado, máxime en espazos sanitarios como é este caso.

Polo anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral
na Comisión 2ª:
- Ten coñecemento o goberno das mencionadas alegacións veciñais ao proxecto
de mellora dos accesos ao CHUAC?
- Recibiu máis alegacións? Cantas? Cales son os motivos que dan pé ás
alegacións?
- Que resposta ten emitido o goberno? Mantivo algunha reunión con estas
asociacións?
- Comprométese o goberno a revisar o actual proxecto para o axustar á
normativa vixente, conforme o descrito nas alegacións presentadas?
- Por que razón optou o goberno da Xunta por unha tramitación de impacto
ambiental polo procedemento simplificado?
- Comprométese o goberno, unha vez reformulado o proxecto, conforme as
alegacións presentadas, a sometelo a unha nova tramitación de impacto ambiental
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ordinaria?

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022
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Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Paulo Ríos Santomé
Luis Bará Torres
Deputada e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 21/07/2022 11:31:11

Paulo Ríos Santomé na data 21/07/2022 11:31:15
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Noa Presas Bergantiños e Manuel Lourenzo Sobral,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para resposta oral na Comisión 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O goberno galego fixo público o Documento inicial do proxecto da liña de
alta tensión do parque eólico dos Cotos II e do parque eólico Chan dos Meniños, que
afecta aos concellos de Cerdedo-Cotobade, Ponte Caldelas e Pontevedra.
O documento ten data de decembro de 2021, sinatura dixital dunha enxeñeira
de montes de data 2-3-2022 e data de publicación do 28 de marzo de 2022.
O citado documento é un paso previo e necesario para que o órgano
ambiental, neste caso a Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático
da Consellaría de Medio Ambiente, elabore un documento de alcance do estudo de
impacto ambiental da liña.
Para a análise do citado procedemento cómpre ter en conta:
1º A liña de alta tensión está vencellada á construción de dous parques (Os
Cotos II e Chan dos Meniños) dos que non consta ningunha información nin trámite
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para súa autorización.
2º Está en tramitación outra liña de alta tensión, paralela á anterior, para a
conexión do parque eólico Os Cotos coa subestación de Ponte Sampaio.
3º Tanto o parque eólico Os Cotos como Os Cotos II e Chan dos Meniños
están promovidos pola empresa ECOENER, e outro tanto ocorre coas dúas liñas de
1
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alta tensión, polo que estamos diante dunha fragmentación de proxectos que
deberían ser tramitados conxuntamente e avaliados de maneira integral e nos seus
efectos sinérxicos e acumulativos.
4º Os citados parques eólicos e as liñas eléctricas de alta tensión teñen un
elevado impacto no medio natural, no patrimonio cultural e nos usos económicos e
residenciais do territorio, causan graves prexuízos ás comunidades rurais da
contorna e responden a un modelo depredador, que só favorece a grandes empresas
enerxéticas. Ao tratarse de zonas densamente habitadas ou próximas a zonas
urbanas, as expectativas de recuperación demográfica e reactivación socioeconómica
veranse seriamente mermadas pola implantación destas grandes infraestruturas
enerxéticas.
5º Antes da tramitación de cada proxecto por separado, debería facerse unha
previsión e unha planificación sobre parques eólicos e liñas de alta tensión que están
en fase de solicitude, tramitación ou previsión de futura instalación, para poder obter
unha imaxe de conxunto e unha avaliación global de impactos no territorio.
6º A Lei 18/2021, de 28 de decembro, de medidas fiscais e administrativas
introduce no artigo 39 diversas modificacións da Lei 8/2009, entre elas a non
admisión a trámite de novas solicitudes de parques eólicos por un período de ano e
medio desde a entrada en vigor da lei. Esta modificación normativa debe ser tida en
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conta na tramitación e autorización da liña de alta tensión.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª:
Que previsións ten a Xunta en relación coa implantación de parques eólicos e
liñas de alta tensión na área de Pontevedra?
2
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Considera necesario o goberno galego facer unha previsión e unha avaliación
de conxunto do impacto de parques eólicos e liñas de alta tensión por áreas
xeográficas?
Ten previsto o goberno galego facer unha avaliación ambiental de conxunto,
sinérxica e acumulativa, do impacto de todas as infraestruturas enerxéticas por áreas
xeográficas e concretamente na área de Pontevedra, Terra de Montes, Ponte Caldelas
e Soutomaior?
De que información dispón o goberno galego sobre os parques eólicos Os
Cotos II e Chan dos Meniños?
Ten previsto o goberno galego desbotar a tramitación da liña de alta tensión
de conexión dos parques eólicos Os Cotos II e Chan dos Meniños, por ser unha
infraestrutura de conexión de parques inexistentes, dos que non consta ningunha
solicitude, e porque en todo caso deberían ser obxecto dunha tramitación conxunta?

Santiago de Compostela, 21 de maio de 2022

Asdo.: Luis Bará Torres
Noa Presas Bergantiños
Manuel Lourenzo Sobral
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Deputados e deputada do G.P. do BNG

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado 1 de outubro de 2020, este Grupo Parlamentar rexistrou diversas
iniciativas relativas á falla de seguridade viaria na estrada AC-550 ao seu paso polo
termo municipal de Noia. Nomeadamente, solicitabamos “medidas urxentes para dotar
de seguridade viaria aos lugares de Boa, Orro, Vilanova e Eiroa”.
A resposta escrita do Goberno chegou o 29 de decembro e, malia a constatar
pola súa parte as reiteradas solicitudes de novos pasos de peóns por parte da
Administración local e da veciñanza, indicóusenos que a súa habilitación neses puntos
“non cumpre os requisitos fixados pola normativa”.
Non conformes cos argumentos desa resposta, rexistramos novas iniciativas,
aportando datos máis precisos sobre a situación, o 1 de marzo de 2021. A nova resposta
escrita ás nosas preguntas chegou o 22 de setembro e nesta ocasión, recoñécese que hai
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posibilidades de poder colocar un paso de peóns no lugar de Orro, nomeadamente no
punto 70+050, á altura da marquesiña, mais que “o Concello debe levar a cabo unha
serie de actuacións encamiñadas a garantir a seguridade dos usuarios do paso” e que “a
Axencia Galega de Infraestruturas e o Concello de Noia están en contacto para que o
paso de peóns de Orro se materialice o antes posíbel”.
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No mes de xaneiro deste ano, e tamén a solicitude do Grupo Municipal do BNG,
o alcalde de Noia trasládanos que as xestións coa Axencia Galega de Infraestruturas xa
tiveran lugar e que o paso de peóns de Orro materializaríase “antes do remate do mes de
febreiro. Estamos no mes de maio e aínda non se levou a cabo.
No caso do lugar de Boa, tamén en resposta do Goberno do 22 de setembro de
2021, dísenos que “non é treito urbano e non dispón de beirarrúas en ambas marxes” e
que, ademais, “a iluminación non é suficiente”.
Ao noso xuízo, que a parroquia de Boa non se considere un treito urbano non se
axusta á realidade do lugar, máxime cando existen pasos de peóns en zonas moi
similares e cunha menor densidade de poboación. No relativo ás beirarrúas, aínda que
moi mellorábeis, si existen e o problema da iluminación poderíase solucionar
facilmente.
É dicir, que os inconvenientes que a Xunta de Galiza está a poñer de manifesto
na súa resposta escrita, entendemos que se se realizan as accións precisas, de xeito
coordinado e con dilixencia entre as dúas administracións, podería dárselle solución a
un problema que vén de vello e que causa moita preocupación entre os veciños e
veciñas do lugar.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
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2ª:
-Por que motivo non se habilitou aínda o paso de peóns no lugar de Orro que se
acordou co Concello de Noia? En que prazo prevé a Xunta de Galiza telo
definitivamente operativo? Considera que é urxente facelo antes de que comece o verán
e, polo tanto, a época de maior tráfico na zona?.
2
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-Considera o Goberno galego que os inconvenientes atopados na zona de Boa,
tamén en Noia, para a habilitación dun paso de peóns son subsanábeis? Está disposto a
coordinarse co Concello para poder levalo a cabo e atender unha vella demanda da
veciñanza do lugar?.

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Rosana Pérez Fernández na data 21/07/2022 11:45:37

Paulo Ríos Santomé na data 21/07/2022 11:45:46
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Xosé Luis Bará Torres na data 21/07/2022 11:45:53
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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.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hai aproximadamente un ano, o Concello de Bergondo paralizou uns traballos
de movemento de terras e recheos porque non se adecuaban á licenza concedida en solo
rústico e crearon un talude de aproximadamente 15m. nunha parcela sita no lugar de
Armuño, na parroquia de Lubre, colindante coa vivenda número 66 do mencionado
lugar e o polígono industrial da localidade.
Posteriormente, tamén foi denunciada esta actuación ante a APLU (Axencia de
Protección da Legalidade Urbanística), organismo dependente da Xunta de Galiza, de
quen é competencia por situarse en solo rústico.
Estes traballos xeraron bastante alarma entre a veciñanza do lugar, xa que pola
orografia da zona, de darse fortes choivas, estas poden acabar afectando a todo o núcleo,
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como así lle sucedeu xa á finca colindante que se viu asolagada por un mar de auga e
barro en varias ocasións ao longo deste tempo, ademais de afectar tamén a circulación
pola principal vía de comunicación do lugar, a estrada provincial DP-0811.
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Transcorrido aproximadamente un ano, a parcela segue no mesmo estado, os
recheos non foron retirados e non se ten constancia de que se teña tomado ningunha
medida cos responsables destes para que volvan a parcela ao seu estado natural.
Esta situación crea na veciñanza unha situación de incerteza e inseguridade, xa
que, de non realizarse na época estival as acción precisas para devolver a parcela ao seu
estado incial, a chegada do inverno pode arrastrar a terra de novo.

Polo anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral
na Comisión 2ª:
- É coñecedora a Xunta desta situación?
- Que resposta deu a Xunta á denuncia da veciñanza por esta actuación ante a
APLU (Axencia de Protección da Legalidade Urbanística)?
- Que medidas tomou a Xunta cos responsables desta obra?
- Ten o goberno requirido que retiren a terra e volvan a parcela ao seu estado
natural? En que prazo?
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Santiago de Compostela, 21 de maio de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 21/07/2022 11:47:14

Alexandra Fernández Gómez na data 21/07/2022 11:47:19
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Mercedes Queixas Zas na data 21/07/2022 11:47:28

3

139375

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
Rosana Pérez Fernández, 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.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Cúmprense neste ano 2022 cen anos dende que a Illa da Creba, en EsteiroMuros, se inscribira a nome de propietarios particulares en 1922, sorprendentemente no
libro do Rexistro da Propiedade correspondente ao Concello de Outes malia a que o
deslinde do Instituto Xeográfico Nacional de 1920 situábaa no termo municipal de
Muros.
Dende aquela houbo todo tipo de actuacións na Illa, vinculada dende entón a
pleitos pola súa propiedade e a determinadas actuacións que durante anos viñeron
impedindo o acceso ao público.
A construción dunha edificación, o levantamento de valados, a instalación de
vixiancia para impedir o paso, as obras de construción de espigóns, rampa e recheos que
ocuparon máis de 5.000 metros cadrados de dominio público marítimo-terrestre,
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construción dun peirao cunha ocupación de preto de 1.900 metros cadrados de dominio
público, que malia a denegarse e ao pronunciamento da Xustiza no ano 2002 continúa
en pé, plantación de abundante vexetación, na súa meirande parte piñeiros, instalación
de fontes de enerxía renovábel, eólica e solar, etc., son algunhas das actuacións que se
levaron a cabo na Illa dende os anos 80.
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Para perplexidade da veciñanza de Esteiro, na actualidade, anúnciase en
distintas páxinas como “A Creba, Private Island”, e nas mesmas figura como unha
“exclusiva vila de luxo atlántica”. É dicir, destinada a usos turísticos.
As intensas mobilizacións sociais e de protesta dos anos 90, coincidindo coa
solicitude de ocupación de zona marítimo-terrestre para construír unha rampa de atraque
provista de pantalán frotante e protexida por dous espigóns, provocaron o
posicionamento contrario á devandita construción por parte dos concellos de Muros e
Noia e que a Xunta de Galiza remitira tamén un informe negativo, con data de 29 de
xullo de 1997, ao Ministerio de Medio Ambiente por considerar que as obras solicitadas
“poden incidir negativamente sobre as correntes da zona, e principalmente sobre o
banco de ameixa babosa da Creba”. No entanto, a día de hoxe os usos públicos da Illa
continúan sen seren restaurados e sen que as distintas administracións tomen como
propia a súa defensa.
Un espazo que fora clasificado como “espazo natural protexido” no anexo
número 2 das normas complementarias e subsidiarias da provincia da Coruña e que fora
recoñecido en resposta parlamentar ao BNG no Congreso dos Deputados, en novembro
de 1998, como “clasificado como suelo no urbanizable de Protección de Especies
Naturales”, continúa hoxe -neste mesmo mes de maio- a ser obxecto de obras de
pavimentación de vías e de construción de valados de pedra e cemento á beira do mar,
sen que ninguén acerte a comprender quen e como se permiten.
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Neste contexto e co coñecemento de todos os antecedentes de actuacións
anteriores, cabe, máis que nunca, poñer en valor o acordo unánime do Parlamento
Galego, do 19 de setembro de 2007, onde se instaba á Xunta a:
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- “Levar adiante as actuacións necesarias para a restitución da titularidade
pública da Illa da Creba conforme á planificación que se estableza para a protección das
illas do litoral galego e a restitución da titularidade pública.
- Realizar un estudo sobre os valores medioambientais da Illa da Creba e dos
fondos mariños, a fin de valorar a posibilidade de protexer este espazo a través dalgunha
das figuras recollidas na Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza, ou
de incluía na proposta para a ampliación da Rede Natura 2000 en Galiza.
- Facer as xestións necesarias a fin de axilizar o proxecto de restitución da zona
de dominio público marítimo-terrestre, garantindo que as obras de restitución non
afecten á actividade pesqueira e marisqueira desta zona”.
É evidente que á vista dos case 15 anos transcorridos dende ese acordo e á vista
tamén da inacción da Xunta en darlle cumprimento, cómpre actualizalo e reforzalo para
reverter as actuacións que consolidaron a privatización da Illa da Creba e, polo tanto,
iniciar e intensificar todas aquelas conducentes á súa recuperación para o uso público e
mesmo ao recoñecemento da súa titularidade pública.
Os pasos dados para a non tan lonxana recuperación para o uso público das illas
de Sálvora, Vionta e Cortegada poden e deben ser o referente dunha liña de actuación
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que conclúa coa devolución da Illa da Creba á súa histórica titularidade pública.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
2ª:
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-Considera o Goberno galego que é deber das administracións públicas actuar
con todos os seus medios para reverter os bens públicos privatizados á titularidade
pública?
-Emprendeu a Xunta de Galiza algunha acción para tratar de recuperar o uso e a
titularidade pública da Illa da Creba? De ser así, cales?
-Que actuacións levou a cabo para dar cumprimento ao acordo unánime do
Parlamento Galego do 19 de setembro de 2007?
-Ten coñecemento das obras e actividades que se levaron a cabo nos últimos
anos na Illa da Creba? E das que se están a levar a cabo na actualidade? Ten constancia
de que todas elas se realizaron e se están a realizar coas autorización e permisos
obrigatorios? Ten constancia da existencia dalgún incumprimento legal? Ten avaliado se
supoñen algún tipo de impacto ambiental e/ou paisaxístico? Está disposta a realizar de
inmediato un informe sobre as mesmas?
-É coñecedora a Xunta de Galiza da existencia de canalizacións dende terra para
a subministración de auga potábel á Illa e de como se está a solventar o servizo de
saneamento na mesma? Cumpren estes servizos con todos os requisitos legais esixíbeis?
Está a levar a Administración algún tipo de control a este respecto, sobre todo no
referido ás augas residuais?
-Ten coñecemento de que se cumprise a sentenza da Audiencia Nacional, do 5
CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
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de abril de 2002, desestimando o recurso contencioso administrativo (649/1999)
interposto contra a Orde Ministerial do 13 de maio de 1999, denegatoria da solicitude de
concesión de 1.870 metros cadrados de dominio público para a legalización do peirao
construído na Illa da Creba nos anos 90?
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-Que clasificación urbanística e medioambiental ten na actualidade a Illa da
Creba? Seguen vixentes as figuras de “espazo natural protexido” e “solo non
urbanizábel de Protección de Especies Naturais”? De non ser así, por que razón? De ser
así, que implican na práctica esas dúas figuras? Que control se realiza sobre o
cumprimento ou non das limitacións que establecen? Quen o leva a cabo?
-Está disposta a Xunta de Galiza a iniciar, ou retomar se é o caso, as accións
necesarias para asumir a titularidade, hoxe en mans privadas, da Illa da Creba? De ser
así, en que horizonte temporal?

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022

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

Rosana Pérez Fernández na data 21/07/2022 11:48:40

Alexandra Fernández Gómez na data 21/07/2022 11:48:50
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Xosé Luis Bará Torres na data 21/07/2022 11:48:59
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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
As organizacións ambientalistas ADEGA, Federación Ecoloxista Galega (FEG)
e Sociedade Galega de Historia Natural (SGN), representantes do ecoloxismo galego no
Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostíbel, anunciaron o día 31
de maio de 2022 a súa decisión de non seguir participando nas reunións do citado
órgano “mentres non se debatan e voten no pleno as propostas ecoloxistas sobre a
problemática eólica presentadas na anterior sesión e reiteradamente ignoradas pola
conselleira Ángeles Vázquez”.
Segundo a nota feita pública por estas tres organizacións “Na xuntanza do
COGAMADS do pasado 26 de xaneiro, varios vogais solicitamos debater e someter a
votación no pleno a necesidade dunha moratoria do actual Plan Sectorial Eólico de
Galiza así como da derrogación das Leis 5/2017 e 9/2021; aliás da elaboración dun
CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
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informe sobre o encaixe do actual modelo enerxético na sustentabilidade e resiliencia do
territorio galego”.
Fan constar as referidas entidades que “a conselleira Ángeles Vázquez eludiu
tramitar estas solicitudes abandonando precipitadamente a xuntanza e mesmo deixando
sen tratar o último punto da orde do día, ante a sorpresa e os protestos dos
1
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representantes das nosas organizacións. Os nosos vogais pediron daquela a constancia
en acta das dúas solicitudes de votación realizadas e as irregularidades no peche abrupto
da sesión, así como a convocatoria á maior brevidade posíbel dun pleno extraordinario
do COGAMADS para tratar as propostas bloquedas pola Presidencia”.
Recentemente foi convocada unha nova xuntanza do Consello e a acta da
reunión anterior non recolle o acontecido mentres que na orde do día non se inclúe
como un punto o debate e votación das propostas ecoloxistas sobre a problemática
eólica.
Por estes motivos, os representantes de ADEGA, GEG e SGHN acordaron non
participar nas reunións do Consello Galego de Medio Ambiente, unha decisión adoptada
polo incumprimento do regulamento, a censura do debate e o veto á votación de
propostas presentadas neste órgano.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
2ª :
. Vai cumprir o goberno galego o regulamento do Consello Galego de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostíbel?
. Por que razón a Consellaría de Medio Ambiente veta o debate e votación no
CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
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Consello Galego de Medio Ambiente das propostas ecoloxistas sobre o Plan Sectorial
Eólico?
. Vai convocar a Xunta unha reunión extraordinaria do Consello Galego de
Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostíbel e a incluír na orde do día o debate e
votación sobre a necesidade dunha moratoria do actual Plan Sectorial Eólico de Galiza
2
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así como da derrogación das Leis 5/2017 e 9/2021, así como da elaboración dun
informe sobre o encaixe do actual modelo enerxético na sustentabilidade e resiliencia do
territorio galego”?

Santiago de Compostela, 21 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:

Xosé Luis Bará Torres na data 21/07/2022 11:50:14

Paulo Ríos Santomé na data 21/07/2022 11:50:18
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Alexandra Fernández Gómez na data 21/07/2022 11:50:25
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Luis Bará Torres e Xosé Luis Rivas Cruz, 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
As Brañas do Deo son un conxunto de humidais (principalmente breixeiras e
turbeiras) situados na conca do Deo (afluente do Mandeo), nos concellos de Aranga,
Oza-Cesuras e Curtis, cunha superficie total de 3.385 ha.
Estas brañas 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
rochosos (8230), que constitúen un complexo de hábitats de elevado interese ambiental,
ocupados por diversas especies ameazadas como a Ra 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).
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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
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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
acompañadas nalgúns casos da drenaxe dos terreos”.
Na actualidade, ao tempo que a Xunta segue a adiar a protección das Brañas do
Deo, incluíndoas na ampliación da Rede Natura, demandada desde a Unión Europea, o
proceso de degradación continúa.
Nestes días pasados trasladóusenos ao grupo parlamentar do BNG unha corta de
madeira realizada con maquinaria pesada xusto na contorna de protección de
xacementos catalogados onde están xeolocalizadas as mámoas de Portomoeiro.
Deseguido iniciouse na zona unha nova plantación ilegal de eucaliptos na
mesma Braña de Portomoeiro, zona núcleo da reserva da Biosfera e cualificada no
propio PXOM de Aranga como zona de especial protección da natureza (solo rústico de
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especial protección dos valores naturais), que afectan ademais a varias das mámoas do
complexo de Portomoeiro que forman parte da grande necrópole megalítica do Monte
do Gato.
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Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
2ª:
- Tivo coñecemento a Xunta desta nova agresión as Brañas do Deo, consistente
na corta dun eucaliptal, nos movementos de terras sobre as mámoas e a nova plantación
ilegal de eucaliptos na Braña de Portomoeiro, no concello de Aranga?
- Que medidas sancionadoras, de protección e reparación deste espazo de alto
valor patrimonial e ambiental ten activado a Xunta?
- Vai o goberno incluír este espazo na Rede Natura 2000 para evitar que o actual
proceso de degradación deste espazo natural continúe?
- Autorizou ou vai autorizar o goberno o proxecto de explotación forestal para o
monte da Carballoa, que foi presentado un día antes da aprobación da moratoria na
plantación de eucalipto e ao que o BNG presentou alegacións sen que tivesemos, até o
momento, resposta de ningún tipo.

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

3

139387

OFICINA PARLAMENTAR

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

Mercedes Queixas Zas na data 21/07/2022 11:54:00

Xosé Luis Rivas Cruz na data 21/07/2022 11:54:09
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Aira Díaz, 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
reposta oral na Comisión 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O porto seco de Monforte debeu ser un proxecto conxunto de varias
administracións que debería mobilizar socioeconomicamente a comarca de Lemos,
despois da perda de actividade en torno ao que no seu día foi un nó ferroviario de alta
importancia. A incompetencia xeneralizada rematou como un proxecto fracasado
múltiples veces que foi utilizado para acusarse entre elas mutuamente, nomeadamente
cando os gobernos son de distinta cor política. Dándose situacións acusatorias que rozan
o ridículo e que somentes son escusas para deixar o porto seco en vía morta.
Por isto, chega o momento de deixar a especulación a un lado e traer o sentido
común e o interese da comarca de Lemos a un primeiro plano. Por hai que interromper
as acusacións entre o PSOE e o PP, e poñerse a traballar para acadar o mellor
entendemento.
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O porto seco conta con 30 has. de terreo disposto para ser utilizado, ten feito
numerosos viais de comunicación interna, podería faltarlle acondicionar a zona de
embarque de mercancías, tarefas de limpeza, acondicionamento e actualización de
parcelas, e quedaría por executar a vía de evacuación que o uniría coa N-120 que daría
saída ás mercancías camiño das zonas finais.
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O BNG ten tratado esta cuestión a través de moitas iniciativas co fin de
clarificar quen é quen neste proxecto, e a quen lle corresponde autorizar, rematar e
poñer en marcha unhas instalacións claves para esta comarca, a última foi a pregunta
presentada no Congreso dos Deputados que recibiu cumprida resposta que dende o
punto de vista do BNG aclara a situación, en tanto que o Goberno de España responde
taxativamente que o proxecto de conexión entre o porto seco de Monforte de Lemos coa
N-120 desenvólveo a Xunta de Galiza. Así mesmo, indica que o Goberno galego
someteu o preceptivo informe sectorial o proxecto de trazado da conexión do porto seco
coa N-120, e que o Ministerio de Transportes, Mobilidad y Agenda Urbana emitiu
informe favorable o 21 de agosto de 2018.
Por outra banda a Axencia Galega de Infraestruturas da Xunta de Galiza remitiu
o proxecto de construción da conexión do Porto Seco coa N-120 para a súa autorización
por parte da Dirección General de Carreteras. Outra vez o MITMA emitiu informe
favorable á citada conexión o 11 de febreiro 2020 coa única condición de que sexa
compatible co futuro enlace de Monforte Este do proxecto da hipotética autovía A-76 no
tramo Monforte-Babela que din que se encontra en fase de redacción.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
2ª:
. A que espera a Xunta de Galiza para poñer en funcionamento o proxecto do
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trazado para unir o porto seco coa N-120 para que cumpra por fin co seu papel de nodo
de mercancías cando conta cos preceptivos permisos do Ministerio de Transportes?
. Vai este ano o goberno da Xunta dotar orzamentariamente a esta obra en contía
necesaria para desenvolver esta obra nun prazo razoable?
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. Son conscientes das perdas que supón para a comarca de Lemos ter esta obra
parada e sen uso, a efectos demográficos, económicos e sociais, téñenas cuantificado?
. Consideran posible incluír a posta en marcha do porto seco dentro dun plan
moito maior de recuperación socioeconómica da terra de Lemos no que tamén se
incluiría a posta en marcha do regadío neste Val?
. Que medidas teñen programado implementar para evitar a perda de poboación
sostida na comarca ou pensan que se solucionará sen facer nada, ou ben que non ten
importancia se non se soluciona?

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022

Asdo.: Carmen Aira Díaz
Alexandra Fernández Gómez
Luis Bará Torres
Deputadas e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Alexandra Fernández Gómez na data 21/07/2022 11:55:33

María del Carmen Aira Díaz na data 21/07/2022 11:55:41
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Alexandra Fernández Gómez e Paulo Ríos Santomé,

deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral na Comisión 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A entidade pública empresarial Augas de Galicia está a poñer condicións moi
restritivas ás comunidades veciñais de augas na renovación de concesión de captacións
para abastecemento a vivendas.
En aplicación dos artigos 16.1.a), 18.1 e 21.1.c) da Lei 2/2016 do solo e
urbanismo de Galiza, a Xunta interpreta que a existencia da rede municipal de
subministro con capacidade para abastecer a vivendas determina a improcedencia de
outorgamento dunha concesión para uso doméstico, debido á necesidade legal dos
propietarios de parcelas de solo urbano de conectarse ás redes públicas.
Este criterio baséase nunha nota emitida en abril de 2019 pola Subdirección
Xeral de xestión do dominio público hidráulico de Augas de Galicia co título de
“Consulta sobre procedencia de outorgar unha concesión de augas para uso doméstico
cando existe rede municipal de subministración de rede municipal de subministración
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domiciliaria de auga”.
En virtude desta nota, Augas de Galicia considera que no caso da renovación de
concesións iniciadas antes de abril de 2019 debe informar favorabelmente a citada
renovación, se ben reducindo o prazo a 10 anos en lugar de 20 e coa obriga dos usuarios
de ir realizando a conexión á rede municipal ao longo dese prazo.
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No caso das solicitudes de renovación da concesión que iniciaron a tramitación
con posterioridade ao 4/4/2019 o criterio é a denegación da renovación da concesión
para consumo doméstico e a obriga por parte dos usuarios de conectarse á rede
municipal. Nestes casos, a concesión só podería manterse para outros usos, como a rega
de xardíns e hortas.
Desde o BNG consideramos que a aplicación estrita destes criterios pon en
cuestión a existencia e a viabilidade das traídas veciñais, que son unha solución propia
do medio rural e periurbano galego á necesidade de acceso por parte da veciñanza a un
ben esencial como a auga.
Coa aplicación desta interpretación legal, na práctica vaise levar a cabo a
liquidación das traídas veciñais entendidas como complemento ou alternativa á rede
municipal. Vaise botar por terra un sistema de gobernanza da auga que forma parte da
tradición e da identidade galega, que conforma un sistema de xestión comunitaria
característico do noso medio rural, e que é resultado dun grande esforzo material e
económico para a construción de infraestruturas de captación, almacenaxe e
abastecemento. Dáse ademais o paradoxo de que nos últimos anos a Xunta está a
colaborar economicamente na mellora destes sistemas veciñais de abastecemento e que
en moitas destas comunidades producíronse ao longo da última década grandes avances
na xestión, na tecnoloxía e no tratamento da auga, acadando niveis de calidade do
servizo semellantes e mesmo superiores a redes municipais. Dáse ademais a
circunstancia de que hai sistemas de abastecemento comunitarios galegos que forman
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parte de boas prácticas e modelos de referencia en Europa, xunto con sistemas
semellantes que existen en Austria ou Irlanda.
O trasfondo destas actuacións de Augas de Galicia ten que ver con unha visión
uniformizadora, que aplica as normas facendo tábula rasa, ignorando e desprezando
unha realidade propia do ámbito rural e periurbano galego. Preténdese ademais eliminar
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un axente estraño e incómodo nun deseño baseado na visión da auga como un negocio
en mans de concesión privadas que xestionan de xeito maioritario as redes municipais.

Por todo isto formúlanse as seguintes pregunta para resposta oral na
Comisión 2ª:
. Vai manter a Xunta o criterio que se seguiu até o ano 2019 para a
renovación das concesións de usuarios de augas?
. Ten previsto o goberno galego levar a cabo as modificación legais
necesarias para darlle seguridade xurídica, viabilidade e continuidade ás
comunidades veciñais de auga para abastecemento domiciliario?
. Ten previsto a Xunta recoñecer o papel histórico das traídas veciñais como
fórmula xenuinamente galega de gobernanza da auga, o esforzo de modernización
levado a cabo por moitas delas nos últimos anos e, en consecuencia, apoialas técnica
e económicamente no seu proceso de actualización e mellora das instalación e dos
servizos que prestan?
. Vai desenvolver o goberno galego, en colaboración coas entidades que
representan e agrupan a comunidades de augas e cos medios económicos precisos,
un plan de información, formación e asesoramento técnico en materia de xestión,
gobernanza, normas de calidade, eficiencia, avances tecnolóxicos… co obxecto de

CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
REXISTRO-weaQd3CC1-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

garantir a sustentabilidade e a excelencia dos sistemas veciñais de abastecemento de
auga?

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022
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Asdo.: Luis Bará Torres
Alexandra Fernández Gómez
Paulo Ríos Santomé

Deputados e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 21/07/2022 11:57:18

Alexandra Fernández Gómez na data 21/07/2022 11:57:26
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Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Noa Presas Bergantiños, Alexandra Fernández
Gómez e Luis Bará Torres, deputados e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 2ª, sobre o proxecto de
remodelación das rúas Aureliano Ferreiro e As Canteiras no concello de Maceda
(Ourense).

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

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

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 21/07/2022 11:58:48

Noa Presas Bergantiños na data 21/07/2022 11:58:58

Alexandra Fernández Gómez na data 21/07/2022 11:59:08
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Xosé Luis Bará Torres na data 21/07/2022 11:59:15
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Paulo Ríos Santomé e Alexandra Fernández Gómez,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Xunta está a tramitar o proxecto de interese autonómico do parque
empresarial de Pontecesures. Esta infraestrutura ocupa unha superficie de 326.000 m2 e
sitúase entre os concellos de Pontecesures e Valga, nunha zona moi urbanizada, nas
proximidades de zonas habitadas e a moi pouca distancia de equipamentos públicos
como o centro de saúde e o IES de Valga.
A maior parte dos terreos do parque previsto están formados por unha gran
chaira que historicamente tivo uso agrario e onde perviven plantacións de forraxes. Na
zona existen tamén mostras de bosques húmidos de salgueiros, amieiros, freixos e
carballos, entre outras especies.
Cómpre salientar que a zona oeste dos terreos previstos para o parque, onde se
sitúan estes bosques húmidos, está caracterizada como unha zona inundábel. Na
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contorna existe o topónimo “A Charca” e existen numerosas canalizacións de regatos e,
segundo a información recollida in situ, grandes reservas de augas subterráneas.
Recentemente, a Dirección Xeral de Calidade Ambiental da Consellaría de
Medio Ambiente, Territorio e Vivenda fixo público o Informe Ambiental Estratéxico do
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Parque Empresarial de Pontecesures, documento no que non consta o informe de Augas
de Galicia, feito cando menos sorprendente cando unha parte da superficie do parque é
terreo inundábel e existen evidentes impactos no ámbito hidrolóxico. Na páxina 6 do
Informe Ambiental Estratéxico faise referencia á necesidade de acadar o informe
favorábel dos órganos competentes en augas e estradas estatais e autonómicas.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
2ª :
Por que razón no Informe Ambiental Estratéxico do parque empresarial de
Pontecesures non consta o informe de Augas de Galicia?
Existe algún informe de Augas de Galicia en relación cos terreos onde se
proxecta o parque empresarial de Pontecesures?
Que información existe en Augas de Galicia en relación coa zona e o potencial
risco de inundacións?
Que estudos, informes e actuacións ten previsto desenvolver Augas de Galicia
en relación co proxecto de parque empresarial de Pontecesures?
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Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 21/07/2022 12:00:52

Paulo Ríos Santomé na data 21/07/2022 12:00:57
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Alexandra Fernández Gómez na data 21/07/2022 12:01:06
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Á Mesa do Parlamento
Teresa Egerique Mosquera, Ovidio Rodeiro Tato, María Elena Suárez Sarmiento,
José Luis Ferro Iglesias, Carlos Gómez Salgado, María Felisa Rodríguez Carrera,
Moisés Rodríguez Pérez 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 4ª, Educación e Cultura

No ano 2020 o Parlamento de Galicia aprobou a primeira Lei de museos e outros
centros museísticos de Galicia. Un texto novidoso que, despois da súa publicación no
DOG como a Lei 7/2021 do 17 de febreiro e de cumprir os prazos establecidos, xa está
plenamente en vigor.
Nos últimos anos, a nosa Comunidade experimentou un importante crecemento neste
ámbito, que fixo necesario unha norma que regulara de forma autónoma e
independente aos nosos museos.
O novo marco normativo comeza afondando na importancia destes centros como
instrumentos para facilitar o acceso á cultura de toda a cidadanía. A nova lei presenta a
estas institucións como espazos vivos que favorecen a inclusión, o debate público, a
cohesión social... E atende a todas as dimensións destes centros: a investigadora, a
pedagóxica, a económica e a social.
O texto legal permitirá seguir afondando na consolidación e potenciación dos museos;
posibilitará a difusión, o traballo en rede e a dixitalización destas institucións. Así
mesmo, recolle os criterios para a creación de novos espazos.
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Unha das principais novidades que traerá a lei de museos será a creación e posta en
marcha do Sistema Galego de Centros Museísticos, como unha estrutura organizativa
e funcional que permitirá mellorar a eficiencia xa xestión dos recursos. En paralelo,
tamén prevé o desenvolvemento das Redes de Centros Museísticos para favorecer a
cooperación entre estas institucións.
A lei de museos partiu dun proceso participativo no que colaboraron preto de medio
centenar de entidades, tanto públicas como privadas, e supón un paso máis no avance
das liñas estratéxicas fixadas pola Estratexia da Cultura Galega.
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Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta:
 Cales serán as primeiras implicacións da Lei 7/2021, do 17 de febreiro, de
museos e outros centros museísticos de Galicia?
Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022
Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 21/07/2022 11:43:42
Ovidio Rodeiro Tato na data 21/07/2022 11:44:00
María Elena Suárez Sarmiento na data 21/07/2022 11:44:22
José Luis Ferro Iglesias na data 21/07/2022 11:45:42
Gómez Salgado, Carlos na data 21/07/2022 11:45:53
María Felisa Rodríguez Carrera na data 21/07/2022 11:46:00
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Rodríguez Pérez, Moisés na data 21/07/2022 11:46:09
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Paulo Ríos Santomé e Alexandra Fernández Gómez,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Xunta está a tramitar o proxecto de interese autonómico do parque
empresarial de Pontecesures. Esta infraestrutura ocupa unha superficie de 326.000 m2 e
sitúase entre os concellos de Pontecesures e Valga, nunha zona moi urbanizada, nas
proximidades de zonas habitadas e a moi pouca distancia de equipamentos públicos
como o centro de saúde e o IES de Valga.
A maior parte dos terreos do parque previsto están formados por unha gran
chaira que historicamente tivo uso agrario e onde perviven plantacións de forraxes. Na
zona existen tamén mostras de bosques húmidos de salgueiros, amieiros, freixos e
carballos, entre outras especies, con tipos de hábitats de interese comunitario e interese
prioritario.
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Cómpre salientar que a zona oeste dos terreos previstos para o parque, onde se
sitúan estes bosques húmidos, está caracterizada como unha zona inundábel. Na
contorna existe o topónimo “A Charca” e existen numerosas canalizacións de regatos e,
segundo a información recollida in situ, grandes reservas de augas subterráneas.
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Recentemente, a Dirección Xeral de Calidade Ambiental da Consellaría de
Medio Ambiente, Territorio e Vivenda fixo público o Informe Ambiental Estratéxico do
Parque Empresarial de Pontecesures, documento no que non consta o informe de Augas
de Galicia, feito cando menos sorprendente cando unha parte da superficie do parque é
terreo inundábel e existen evidentes impactos no ámbito hidrolóxico. Na páxina 6 do
Informe Ambiental Estratéxico faise referencia á necesidade de acadar o informe
favorábel dos órganos competentes en augas e estradas estatais e autonómicas.
No citado informe constátase unha incidencia significativa na paisaxe e
impactos negativos pola proximidade a vivendas e equipamentos públicos. Así e todo, o
documento ten carencias importantes pola falta de información sobre a hidrografía,
sobre o posíbel impacto das actividades industriais na poboación, sobre as previsións de
incremento do tráfico pesado ou sobre a perda de miles de metros cadrados de superficie
con grande potencialidade para a produción agraria.
O citado parque empresarial terá unha forte incidencia territorial en
Pontecesures, xa que se trata dun concello moi pequeno en extensión, con 6,7 km2 de
superficie, que está atravesado pola AP9, a estrada N550, a estrada PO-548
Pontecesures-Vilagarcía e a vía do tren. Tendo en conta a proximidade ao casco urbano
do parque empresarial previsto, e a ocupación de 326.000 m2, esta infraestrutura
compromete e dificulta gravemente o desenvolvemento sustentábel do concello.
Considerando o impacto territorial sobre o medio, o impacto da actividade
CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
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industrial nunha contorna densamente poboada, a repercusión negativa que vai ter o
incremento de tráfico pesado na zona urbana, resulta provocador que responsábeis do
goberno galego utilicen expresións como “polígono amable” e “ecopolígono”.
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Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
2ª :
Ten previsto a Xunta suspender a tramitación do parque empresarial de
Pontecesures, abrir un proceso de diálogo co concello e coa veciñanza afectada, e
estudar outros posíbeis usos e aproveitamentos dos terreos nos que se proxecta o parque
empresarial?
Ten previsto o goberno galego encargar un estudo sobre a potencialidade para
uso agrario dos terreos nos que se pretende construir o parque empresarial de
Pontecesures?
Vai a Xunta solicitar a Augas de Galicia a realización dun estudo hidrolóxico e
un informe sobre o impacto do proxecto de parque empresarial de Pontecesures na rede
hídrica e sobre o potencial risco de inundación?

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022

Asdo.: Luis Bará Torres
Paulo Ríos Santomé

CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
REXISTRO-rcaRqmtjR-0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Alexandra Fernández Gómez
Deputados e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Alexandra Fernández Gómez na data 21/07/2022 12:02:27
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Paulo Ríos Santomé e Alexandra Fernández Gómez,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Xunqueira do río Alba conforma un Espazo Natural de Interese Local con
480.000 m² de extensión, promovido polo concello de Pontevedra e declarado en 2012
pola Consellaría de Medio Ambiente da Xunta de Galiza.
En parte desta Xunqueira e dentro do ámbito do ENIL existiron varios terreos en
dominio público marítimo terrestre con concesións de Costas, das que foron
beneficiarias ou usuarias varias administracións:
- A Deputación Provincial coa concesión dos terreos para a Imprenta Provincial
e para o Parque de Maquinaria.
- A Consellaría de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, para naves de diversos
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servizos e almacén de maquinaria e vehículos.
- A Dirección Xeral de Costas con diversas dependencias en edificios situados á
beira da Avenida de Domingo Fontán e terreos circundantes. Ademais, dispón dunha
parcela na que antigamente existiu un campo de fútbol construído pola
Deputación.
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- A Dirección Xeral de Tráfico con edificacións e espazos colindantes para
probas do carné de conducir.
Segundo se desprende dunha resposta do goberno central a preguntas
formuladas polo BNG, na Xunqueira de Alba non existe ningunha concesión en vigor.
Unicamente está pendente de resolver a prórroga extraordinaria solicitada pola
Deputación Provincial para o parque de maquinaria, pendente dun proxecto para o
traslado ao parque empresarial de Barro.
Polo tanto, as demais administración están facendo uso dunha concesión de
maneira ilegal, xa que todas as concesións de dominio público marítimo terrestre
outorgadas antes da entrada en vigor da lei de costas de 1988 venceron en xullo de
2018.
As administracións deben dar exemplo no relativo ao respecto ao medio
ambiente e á recuperación de espazos de dominio público, seguindo o criterio de que
non deben estar nesta ubicación as instalacións que non estean relacionadas co dominio
público marítimo terrestre e que poidan trasladarse a outro emprazamento. A Xunta de
Galiza, e nomeadamente a consellaría de medio ambiente deben predicar co exemplo,
polo que debe desenvolver un plan para trasladar os equipamentos e infraestruturas que
actualmente se ubican na Xunqueira de Lérez.
Os terreos ocupados polas citadas concesións, unha vez liberados das mesmas,
CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
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permitirían crear unha gran zona verde arborada de grande interese desde o punto de
vista ambiental e con potenciais usos recreativos e de lecer.
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Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
2ª :
Por que razón a Xunta está ocupando de maneira ilegal con edificios e
maquinaria terreos de dominio público marítimo terrestre no ENIL Xunqueira de Alba?
Considera o goberno galego dá un bo exemplo utilizando terreos de dominio
público que forman parte dun ENIL para os actuais usos de estacionamento e
almacenaxe de vehículos e materiais?
Que previsións ten o goberno galego en canto ao traslado das instalacións
situadas en dominio público na Xunqueira de Alba a outro emprazamento?

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 21/07/2022 12:08:08
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Mercedes Queixas Zas, deputados
e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A planta de Nostián foi deseñada para tratar os residuos da cidade da Coruña e
da súa área metropolitana, coñecida como Consorcio. Esta planta baseada na
compostaxe, inicialmente dispoñía do seu propio vertedoiro para eliminar os rexeites.
Faise necesario dicir que este tipo de plantas requiren dunha boa separación en orixe da
materia orgánica, cousa que non ocorre coma sería desexable, e consecuentemente
prodúcense rexeites non reciclables que é imprescindible eliminar, ben en vertedoiro,
ben en incineración. O vertedoiro da planta colmou antes do previsto, arredor do ano
2008.
Nestes momentos, e desde o ano 2019, en Nostián véñense producindo, máis ou
menos 90.000 tm/ano de rexeites coma resultado de recibir unhas 180.000 tm/ano de
lixo en bruto dos 400.000 habitantes da Coruña e Área Metropolitana. Desas 90.000 tm,
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55.000 ( para 240.000 habitantes) corresponden a cidade da Coruña ( 35.000 de rexeites
e 20.000 de afino) e outras 35.000 ( para 160.000 habitantes) corresponden ao
Consorcio ( 22.000 de rexeites e 13.000 de afino).
A empresa Albada que tiña e ten aínda a concesión da Planta de Nostián
xestionou estes rexeites con diferentes vertedoiros desde hai máis de 12 anos, tanto os
1
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do Consorcio coma os da Coruña. Os do Consorcio estiveron indo ao vertedoiro de
Daorje en Cerceda, a carón de Sogama, ata mediados de 2017 data en que colmou,
pechou e daquela adxudicáronse en concurso público a Gestán Medioambiental. Os da
cidade da Coruña estiveron indo ao vertedoiro de Sobrado, dun xeito nada claro, ata que
abriu o de Grixoa en 2012.
A partir de 2019 vanse denegando sucesivas autorizacións de novos vertedoiros
ou ampliacións dos existentes e modifícase de oficio a AAI de Grixoa para que non
poidan recibir os rexeites do Concello da Coruña. Así mesmo autorízase a ampliación
da planta de lixiviados a Gestán, o almacenamento e transvase na súa planta de Arteixo
(sen licenza municipal) e a construción dun novo vaso en Sobrado dos Monxes de máis
de 500.000 m3.
A escusa para modificar a AAI de Grixoa foi a dos cheiros, pero ao non existir
normativa ao respecto, na Consellería recorreron ao famoso contido COD existente nos
rexeites de Albada. O certo é que se os rexeites do concello da Coruña son os mesmos
que os do Consorcio, lembremos que en Nostián non se trata o lixo por separado, e que
Gestán recibe en Sobrado estes rexeites desde hai xa anos, a Consellería non aplica por
igual a normativa.
Como resultado da modificación da AAI de Miramontes, e do peche deste
vertedoiro a fins de abril, os rexeites do concello da Coruña non tiñan a onde ir e nese
verán de 2019 comezaron a se acumularen na planta de Nostián milleiros de toneladas
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sendo ameazada a empresa Albada con sancións se non daba solución ao problema.
Ao vertedoiro das Pías restáballe, nesa altura, pouca capacidade no vaso de
vertido, máis ou menos para 100.000 tm máis. Pero coma por arte de maxia constrúe un
novo vaso con capacidade para 530.096m3 e cunhas posibilidades de eliminación anual

2

139414

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

de 25.000 tm de residuos non perigosos procedentes dos tratamentos de valorización e
centros produtores de residuos.
O realmente curioso é a ubicación deste vertedoiro. Está na serra do Bocelo
entre os nacementos dos ríos Mandeo e Tambre, coa escorrentía para o chamado regato
das Pías que vai parar ao Mandeo. Toda unha lección de suicidio medioambiental.
De anos anteriores, o vertedoiro conta con máis de 500.000 m3 de lixo selado
nun vaso acondicionado ilegalmente e con acumulacións de lixo depositado ilegalmente
e transportado con nocturnidade contando coa complicidade da Xunta de Galiza.
Resulta, cando menos, chocante, que se Nostián produce os mesmos rexeites
porque procesa indistintamente o lixo urbano procedente do concello de A Coruña e do
Consorcio das Mariñas, se o da Coruña superaba amplamente o COD para entrar nun
vertedoiro de residuos non perigosos, en Sobrado estean entrando eses mesmos rexeites
sen que as inspeccións preceptivas por lei detecten ningunha anomalía.
Unha nova oroxénese que acabala o tempo estase a producir nos montes do
Bocelo, unha montaña que medra e medra, superando ilegalmente o perfil orixinal.
Chocante resulta tamén o emprazamento do novo vaso, mesmo a carón do
Camiño de Santiago Norte, todo un exemplo para a comarca de respecto ao Patrimonio
e do cumprimento que se lle esixe a calquera veciño que queira cambiar unha soa tella
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do tellado de calquera construción que se atope en ubicación semellante.

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

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022
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Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
Mercedes Queixas Zas
Luis Bará Torres
Deputados e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Rivas Cruz na data 21/07/2022 12:09:28

Mercedes Queixas Zas na data 21/07/2022 12:09:41
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Xosé Luis Bará Torres na data 21/07/2022 12:09:58
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas e Luis Bará Torres, deputada e deputado do Grupo
Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 2ª, sobre o retraso nas autorizacións de apertura de núcleos zoolóxicos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Decreto 153/1998, do 2 de abril, aproba o regulamento que desenvolve a Lei
1/1993, do 13 de abril, de protección dos animais domésticos e salvaxes en catividade.
Na actualidade, regúlase que os núcleos zoolóxicos serán obxecto de
autorización ou de comunicación previa ao inicio da súa actividade, o que supón a
inscrición do establecemento no Rexistro Galego de Núcleos Zoolóxicos (Reganuz).
No Grupo parlamentar do BNG temos recibido a preocupación de persoas
interesadas en dar de alta un establecemento considerado núcleo zoolóxico e, malia ter a
infraestrutura acondicionada para abrilo, conforme o regulamento, e entregada a
documentación desde xaneiro de 2022 no Rexistro Galego de Núcleos Zoolóxicos,
pasan os meses sen ter ningunha resposta da resolución da solicitude de apertura, o que
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REXISTRO-UFVE7Dj2Q-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

está a crear graves prexuízos económicos e laborais para quen emprende un proxecto
destas características.
No BNG non entendemos as razóns deste retraso na tramitación dos expedientes
de apertura de núcleos zoolóxicos que prexudican a sociedade galega que quere
emprender nesta actividade como unha vía profesional.
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Polo anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral
na Comisión 2ª:
- É consciente o goberno da Xunta do retraso na tramitación dos expedientes de
apertura de núcleos zoolóxicos por parte do Reganuz?
- Que razóns explican esta demora na atención aos usuarios?
- Son conscientes dos prexuízos económicos e laborais que a Xunta está a
provocar coa súa inacción nos demandantes destas solicitudes de autorización de
núcleos zoolóxicos?
- Entende o goberno que esta desatención da sociedade é coherente cunha
política de apoio real ao emprendemento?
- Cantos expedientes de autorización de núcleos zoolóxicos leva tramitado o
Reganuz neste 2022? E nos últimos tres anos?
- Que cadro de persoal atende este servizo público?
- Que medidas van activar para dar á sociedade galega unha resposta rápida,
efectiva e acorde ás demandas?
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Santiago de Compostela, 21 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:

Xosé Luis Bará Torres na data 21/07/2022 12:11:26
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Mercedes Queixas Zas na data 21/07/2022 12:11:30
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Á Mesa do Parlamento
Teresa Egerique Mosquera, Ovidio Rodeiro Tato, María Elena Suárez Sarmiento,
José Luis Ferro Iglesias, Carlos Gómez Salgado, María Felisa Rodríguez Carrera,
Moisés Rodríguez Pérez 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 4ª, Educación e Cultura

O Sistema de Arquivos de Galicia é a estrutura organizativa e funcional que agrupa o
conxunto de arquivos da nosa Comunidade Autónoma.
Ten como obxectivos prioritarios, por unha banda, a custodia e a preservación do noso
patrimonio documental; e pola outra, a prestación dun servicio ao conxunto dos
cidadáns, permitindo o acceso aos fondos dispoñibles.
Este sistema é unha apeza clave do patrimonio galego, pois os fondos que o
conforman axudan a entender o noso pasado e aseguran a memoria colectiva da
sociedade galega no futuro.
Pola importancia deste ámbito e en cumprimento coa lexislación existente nesta
materia, a Xunta de Galicia destina anualmente fondos para asegurar a conservación, a
protección e a difusión de todo este patrimonio documental. Estas axudas chegan a
arquivos municipais, universitarios, a entidades sen ánimo de lucro,... e serven para
mellorar as instalacións dos arquivos, restaurar os documentos ou investigar os
materias existentes.
A maiores de todo isto, nos últimos anos a Xunta de Galicia vén poñendo o foco
noutros ámbitos clave para os arquivos, como a dixitalización, con proxectos como
Galiciana cada vez más consolidados.

Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta:
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 Cal é o balance que realiza a Xunta de Galicia do traballo realizado para
custodiar e mellorar o patrimonio documental galego que conforma o Sistema de
Arquivos de Galicia?
Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022
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María Elena Suárez Sarmiento na data 21/07/2022 12:11:52
José Luis Ferro Iglesias na data 21/07/2022 12:12:09
Gómez Salgado, Carlos na data 21/07/2022 12:12:28
María Felisa Rodríguez Carrera na data 21/07/2022 12:12:36
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Paulo Ríos Santomé e Alexandra Fernández Gómez,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O goberno galego aprobou no ano 2000 a Estratexia Galega de Educación
Ambiental (EGEA), con un período de vixencia até o ano 2006, coa posibilidade de
ampliación deste prazo. No período 2000-2010 leváronse a cabo estudos de diagnose e
actualización da Estratexia, como por exemplo o Proxecto Fénix (2010), mais cando
menos nos últimos 12 anos non hai constancia da publicación de documentos oficiais de
seguimento da aplicación da EGEA.
Como resultado das medidas previstas na Estratexia, no ano 2001 creouse o
Observatorio Galego de Educación Ambiental. Polo decreto 193/2012 regúlase este
Observatorio, que ten como funcións principal “o seguimento e avaliación da situación
da educación ambiental”.
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Ademais ten asignadas as seguintes funcións específicas:
1. Asesorar os organismos das administracións públicas no deseño e avaliación
dos programas e iniciativas de educación ambiental.
2. Analizar as necesidades educativas e formativas en materia ambiental da
poboación galega no seu conxunto, así como dos seus sectores específicos.
1
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3. Realizar un seguimento da aplicación da Estratexia Galega de Educación
Ambiental, propoñendo e suxerindo directrices e liñas de actuación.
4. Propoñer a elaboración de instrumentos e procedementos de avaliación,
especificamente dirixidos ao ámbito da educación ambiental.
5. Colleitar experiencias, recursos e programas que se consideran de
referencia, tanto no ámbito da Comunidade Autónoma como do Estado, da Unión
Europea e das distintas axencias das Nacións Unidas, facilitando a súa divulgación,
promoción, adaptación e aplicación á realidade galega.
6. Promover foros de discusión e debate que, en diferentes formatos
(seminarios, grupos de traballo, comisións ad hoc, talleres, ou semellantes) permitan o
encontro e a reflexión dos diferentes axentes sociais involucrados na educación
ambiental.
Logo de 22 anos da aprobación da Estratexia de Educación Ambiental, cómpre
unha profunda revisión crítica do proceso seguido, e unha avaliación sobre a
oportunidade e necesidade de aprobar unha nova Estratexia Galega de Educación
Ambiental. Se ben hai xa 10 anos anunciouse unha nova Estratexia, a realidade é que
non existe un documento operativo e actualizado, acorde cos tempos actuais e os reptos
de futuro.
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Logo da aprobación da lei 5/2019 de patrimonio natural e da biodiversidade,
resulta inaprazábel a elaboración dunha Estratexia galega de educación ambiental
aliñada cos obxectivos e principios desa norma.
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Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
2ª :
. Ten previsto a Xunta elaborar un informe de seguimento e avaliación da
educación ambiental en Galiza e presentalo no Parlamento?
. Vai o goberno galego informar ao parlamento sobre o funcionamento e
cumprimento das funcións do Observatorio Galego de Educación Ambiental?
. Ten previsto a Xunta iniciar un proceso participativo para a aprobación en
2023 dunha nova Estratexia Galega de Educación Ambiental?

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022

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

Xosé Luis Bará Torres na data 21/07/2022 12:12:57

Paulo Ríos Santomé na data 21/07/2022 12:13:06
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Alexandra Fernández Gómez na data 21/07/2022 12:13:14
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Á Mesa do Parlamento
Ramón Fernández Alfonzo, Luis Bará Torres 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 as pragas de moscas na parroquia
do Val, no Concello de Narón.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Durante os meses de verán dos 2 últimos anos veñen producíndose pragas de
moscas na parroquia do Val, no Concello de Narón.
A causa pola que aparecen ou se producen estas pragas descoñécese. Prodúcense
dun xeito intermitente, variando a duración, e mesmo as maiores concentracións
cambian de lugar.
Desde a asociación de veciños e veciñas teñen instado reiteradamente a
actuación dos responsábeis municipais, sen que até o de agora desde o Concello de
Narón puideran aclarar as causas nin ofrecer solucións.
A chegada do verán fai temer que estes episodios podan repetirse, polo que de
CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
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novo veñen dirixíndose ao Concello para que tome medidas.
A intensidade da presencia das moscas é tal, cando se producen as pragas, que
impide a realización dunha vida normal nas casas afectadas, sen entrar a valorar
problemas de saúde pública que podan estar relacionadas coa causa ou foco da praga, ou
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que poidan chegar a producise como consecuencia da presencia desmesurada das
moscas.
Tanto as conversas que manteñen desde a asociación de veciños e veciñas cos
responsábeis municipais, como as novas ou manifestacións realizadas por estes aos
medios de comunicación comarcais, desprenden certo grao de confusión ao respecto da
participación da Xunta na investigación da orixe das pragas, así como sobre a quen
corresponde a titularidade das competencias para solucionar o problema.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
2ª :
. Coñece a Xunta de Galiza o problema das pragas de moscas na parroquia do
Val do Concello de Narón?
. Considérase a Xunta de Galiza administración competente para solucionar o
problema das pragas no Concello de Narón?
. En que medida ten participado a Xunta de Galiza na súa investigación ou
solución?
. Dispón a Xunta de Galiza dos medios necesarios para localizar a orixe das
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pragas e eliminalas?
. Considera que a súa colaboración co Concello é suficiente ou axeitada para
resolver o problema?
. Cales son as conclusións ou que valoración realiza a Xunta de Galiza sobre o
problema destas pragas?
2
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. Pode tratarse dun problema de saúde pública?
. Como recomenda atuar a Xunta de Galiza para o caso de repetirse as pragas?

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022

Asdo.: Ramón Fernández Alfonzo
Luis Bará Torres
Alexandra Fernández Gómez
Deputados e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Alexandra Fernández Gómez na data 21/07/2022 12:14:21

Xosé Luis Bará Torres na data 21/07/2022 12:14:26
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Ramón Fernández Alfonzo na data 21/07/2022 12:14:35
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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
Nas pasadas semanas producíronse varios verquidos ao río Mendo da EDAR de
Oza, no concello de Oza-Cesuras, que provocaron múltiples queixas da veciñanza e
denuncias diante do Seprona. Estes verquidos, que tiveron lugar a carón da Ponte dos
Cabalos, proveñen da depuradora de Oza e provocaron alarma veciñal polo forte cheiro
no Río Mendo.
A depuradora de Oza atópase río arriba da área recreativa de Reboredo, unha
contorna natural que o goberno sacou no seu momento das áreas de baño analizadas
pola Xunta por non poder garantir a calidade da auga.
Cómpre engadir que a vila de Betanzos ten a súa captación de auga potábel no
río Mendo, que despois desemboca na Ría de Betanzos, e que presenta moitos
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problemas de contaminación por augas fecais, o que está a provocar que teña
catalogadas 2 zonas C para o marisqueo e outra B/C estacional.
.
Polo anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral
na Comisión 2ª:
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- Ten o goberno galego constancia desta situación?
- Ten constancia de denuncias ao Seprona polo deficiente funcionamento da
depuradora de Oza?
- Que resposta deu o goberno a estas denuncias?
- Que medidas ten pensado adoptar para evitar os verquidos continuos que se
producen aos ríos Mendo e Mandeo e á Ría de Betanzos?
- En que prazos prevé actuar para resolver esta situación?

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022

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

CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
REXISTRO-j8imXHnEQ-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 21/07/2022 12:18:37

Xosé Luis Bará Torres na data 21/07/2022 12:18:46
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, 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, relativa ás medidas a tomar na canteira situada nas
inmediacións da fervenza do Toxa, no concello de Silleda.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No concello de Silleda, a escasos metros do ría Toxa e da súa Fervenza inseridos
na Rede Natura 2000 Sistema Fluvial do Ulla-Deza, está situado nunha antiga canteira
un vertedoiro de residuos de construción e demolición.
Entrou en funcionamento en 2002 despois dun investimento por parte da
Consellaría de Medio Ambiente de máis de 200.000€ para o seu acondicionamento.
Tiña unha capacidade de almacenamento de 395.000 TN ampliables a case 500.000 e
foi xestionado, inicialmente, pola empresa Explotaciones Mineras de Campomarzo, do
Grupo Indeza.
Tratábase dun proxecto de rexeneración dunha antiga canteira no que os
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residuos vertidos nela debía cumprir os requisitos legais. Estes non poderían ser
solúbeis nin combustíbeis nin outro tipo de materiais que en contacto con outros
puideran ocasionar danos para a saúde e o medio ambiente. Para cumprir estes
requisitos era imprescindíbel un estrito control na recepción dos residuos para a
caracterización dos mesmos, a clasificación, a separación dos impropios e a entrega a
xestor autorizados dos mesmos.
1
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En 2008 os veciños do lugar presentan alegacións en contra da solicitude de
autorización ambiental integrada (AAI) para a legalización da actividade entre outras
cousas, por non contar co requisito de impermeabilización que esixe o RD.1481/2001
para este tipo de residuos. En 2010 a Xunta concedeulle a autorización ambiental
integrada, facendo pasar por un depósito de residuos inertes un vertedoiro que recibe
madeiras, plásticos, cartóns e unha diversidade de rexeites de residuos sen clasificar.
En 2011 produciuse un incendio no vertedoiro, o segundo en catro anos, indica
claramente o vertido de residuos impropios susceptíbeis de combustión. Segundo se
publicou, o lume fora producido polos responsábeis do roubo de chatarra, material que
non debía entrar no vertedoiro. A sanción de 25.000€ imposta en 2017 pola consellaría
de Medio Ambiente á concesionaria por depositar residuos que terían que ir a outras
zonas para o seu tratamento, indica claramente que non se fixeron as labores de control,
separación e xestión dos materiais recibidos.
En 2019 a asociación Galicia Ambiental denunciou ante o Seprona as filtracións
de augas lixiviadas do vertedoiro ao seu entorno, a poucos metros do río Toxa e da súa
Fervenza. Estes lixiviados, potencialmente contaminantes polo tipo de residuos
enterrados no vertedoiro incumprindo a lexislación da Dirección xeral de Minas en
canto a restauración de ocos mineiros e uso de materiais non autorizados, así como as da
Consellaría de Medio Ambiente posto que en Campomarzo xestionáronse residuos para
os que o vertedoiro de inerte non tiña autorización.
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O vertedoiro está sen actividade desde 2016, data na que a empresa
Explotaciones Mineras de Campomarzo entrou en concurso de acredores. O
administrador concursal tiña autorización do xulgado para adoptar as medidas de
vixilancia ambiental que lle impoñía o plan de restauración, pero non chegou a adoptar
ningunha porque o vertedoiro foi adxudicado en poxa a unha empresa xestora de
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residuos do Carballiño, Building Desarrollo SL. quen posteriormente vendeu o
vertedoiro á empresa lalinense, Bander SL.
Sorprendentemente, a Xunta devolve a Fianza da antiga canteira de
Campomarzo a Explotaciones Mineras Campomarzo a petición da administración
concursal, cando o vertedoiro fora vendido a unha terceira compañía, Bander SL, sen
que se realizase ningunha obra de restauración nin se teña presentado un proxecto de
uso para o vertedoiro, sancionado por múltiples ilegalidades na xestión de residuos de
obra e industriais.
Segundo os artigos 99 e 100 da Lei 7/ 2022, de 8 abril, de residuos e solos
contaminados, as comunidades autónomos poderán declarar e delimitar mediante
resolución expresa os solos contaminados, debida á presenza de compoñentes de
carácter perigosos procedentes das actividades humanas e estarán obrigados a realizar as
operación de descontaminación e recuperación os causantes da contaminación, tanto se
son propietarios dos solos como posuidores dos mesmos.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
2ª :
. Que accións vai realizar a Xunta para garantir a rexeneración da canteira
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situada nas inmediacións da fervenza do Toxa, no concello de Silleda, a eliminación dos
materiais non permitidos e impedir o vertido de lixiviados?
. Por que a Xunta procedeu á devolución do aval á empresa Explotaciones
Mineras de Campomarzo sen que se tiveran feito as correspondentes labores de retirada
do material contaminante e impropios?
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. Realizou a Xunta algunha avaliación para determinar a contaminación dos
terreos ocupados polo vertedoiro e os circundantes?
. Quen son os responsábeis dos posíbeis vertidos de lixiviados ao río Toxa?
. Que medidas pensa adoptar para que se retiren do vertedoiro os residuos
impropios, combustibles e contaminantes?
. Que medidas pensa adoptar para evitar acumulación de auga no vertedoiro e os
lixiviados que rematan no Toxa?
. Que responsabilidades vai esixir?

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Alexandra Fernández Gómez
Luis Bará Torres
Deputadas e deputado do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 21/07/2022 12:20:07

Alexandra Fernández Gómez na data 21/07/2022 12:20:12
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Á Mesa do Parlamento
Paulo Ríos Santomé, Luis Bará Torres 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 as medidas necesarias para esclarecer,
inspeccionar e controlar o cumprimento dos contratos no servizo de transporte público
de Galiza ante o mal funcionamento e as queixas continuadas no servizo de transporte
público.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O transporte colectivo de carácter público é un elemento fundamental á hora de
vertebrar o noso país, cumprindo tamén unha labor social á hora de democratizar o
acceso ao transporte e garantir que áreas con complicacións engadidas na súa
comunicación, poidan tela.
Alén de este valor, o transporte público é de vital importancia á hora de facer
máis sustentábel o desprazamento de persoas por estrada, polo que un bo servizo
público de transporte axudará a reducir o número de vehículos persoais nas estradas e
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polo tanto as súas emisións.
Segundo o INE, unhas 150.000 persoas desprázanse diariamente entre diferentes
concellos galegos, xa sexa por traballo, estudos ou xestións de calquera tipo. A maioría
destes desprazamentos son realizados en vehículos particulares, xa que, tal e como
sinalan expertas da UDC, o servizo de transporte público non é útil para a maior parte
destes desprazamentos, por falta de horarios, itinerarios e paradas.
1
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Dende a instauración do último plan de transporte de Galiza, son milleiros as
queixas de persoas usuarias, colectivos e traballadores ante este novo modelo no deseño
das licitacións públicas e da súa execución ou posta en práctica.
Este novo plan de transporte está a deixar unha Galiza peor comunicada e un
servizo máis precarizado, con eliminación de horarios, o incumprimento continuado dos
mesmos ou a eliminación de itinerarios e paradas, cuestión que repercute negativamente
na vida diaria da sociedade galega.
Isto acontece debido á falta de control e inspección por parte da Xunta de
Galiza, que permite que esta precarización do servizo e os incumprimentos que a
motivan. Como exemplo disto, atopámonos os continuados atrasos e deficiencias na
conexión entre as cidades de Pontevedra e Vigo, pola cal transcorren moitas persoas
para desprazarse até o seu lugar de traballo ou estudo.
Hoxe, esas persoas usuarias do servizo público de transporte, ven afectadas as
súas vidas ao non poder contar cun servizo de transporte minimamente regular, que lle
permita chegar a atender as súas responsabilidades nun período de tempo coñecido,
contando cunha pequena marxe de tempo, o cal faría que puidese seguir apostando polo
transporte público por estrada para os seus desprazamentos.
As persoas que simplemente non contan cun vehículo privado dependen
directamente dos intereses e a acción dunha empresa para chegar en tempo, ou non, ao
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seu posto de traballo ou ao seu centro de estudos, xa que nin se cumpre nin se controla
as condicións establecidas nos contratos de transporte.
É responsabilidade da Xunta de Galiza o fomento do transporte colectivo, tanto
polo carácter democratizador do transporte público, así como tamén pola defensa dunha
Galiza máis sostible medioambientalmente. Hoxe, coa precarización do servizo e o
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incumprimento dos contratos, moita xente continúa a desprazarse no seu propio
vehículo por non ter unha alternativa viable para facelo no sistema público de
transporte.

Polo anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral
na Comisión 2ª:
. É coñecedora a Xunta de Galiza das diferentes denuncias interpostas ante
incumprimentos nos contratos licitados no servizo de transporte público de Galiza?
. Está a velar a Xunta de Galiza polo cumprimento escrupuloso dos contratos
licitados no servizo do transporte público de Galiza?
. Cal é compromiso da Xunta de Galiza ante a vulneración dos dereitos de
traballadores e usuarios no servizo de transporte público de Galiza?
. Cal é o compromiso da Xunta de Galiza co papel social, democratizador e
ambiental que debe cumprir o servizo de transporte público por estrada?
. Que medidas ten pensado adoptar a Xunta de Galiza para investigar,
inspeccionar e controlar que se cumpran escrupulosamente os contratos licitados e a
legalidade vixente no servizo de transporte público de Galiza?
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. Cal é a valoración da Xunta de Galiza cando non se están a cumprir os horarios
establecidos nas diferentes rutas do transporte público de Galiza?
. Entende o prexuízo que existe nos continuados atrasos e incumprimentos das
condicións nas que se debe desenvolver o sistema público de transporte por estrada?
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Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Paulo Ríos Santomé na data 21/07/2022 12:21:59

Xosé Luis Bará Torres na data 21/07/2022 12:22:09
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Alexandra Fernández Gómez na data 21/07/2022 12:22:18
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª, en demanda dun novo Centro de Saúde en Sada.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Centro de Saúde de Sada (A Coruña) foi inaugurado no ano 1990 e a súa
construción estivo envolta nunha gran polémica xa que a parcela estaba situada nun
lugar inaccesible para a poboación maior ou con dificultades de mobilidade.
Tres décadas despois a realidade social e demográfica do concello de Sada
mudou significativamente. Segundo os datos que ofrece o IGE, mentres que no ano
1990 Sada contaba con 8.796 habitantes, a 1 de xaneiro de 2020 o censo de poboación
case dobrou até os 16.186.
Ademais do incremento poboacional tan relevante e da mala ubicación do actual
Centro de Saúde, a localidade de Sada precisa de máis e mellores servizos sanitarios
porque a poboación estacional en períodos vacacionais supera os 25.000 habitantes.
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O goberno da Xunta de Galiza presentou recentemente o Plan de infraestruturas
sanitarias aprobado no Consello da Xunta do 29 de outubro de 2021.
Nese Plan, que prevé a mellora e construción de Centros de Saúde en Galiza,
non se menciona Sada nin aparece iniciativa ningunha que poida dar cumprimento a ese
obxectivo nin resposta ás necesidades de atención sanitaria deste concello.
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O Plan Xeral de Ordenación Municipal de Sada, aprobado o 29 de novembro de
2017, contempla unha nova parcela de equipamento sanitario onde poder construír un
novo Centro de Saúde ampliado e accesible, en terreos situados entre o campo de fútbol
Andrés Pena e o IES Isaac Díaz Pardo.
A Consellería de Sanidade ten coñecemento desta necesidade e tamén de que
existen terreos a disposición para ubicar este equipamento sanitario, polo que
entendemos que, segundo demanda e nos traslada a sociedade sadense, se deberá incluír
nese plan de infraestruturas a construción dun novo Centro de atención primaria, con
maior capacidade que o actual e mellor ubicado, de maneira que sexa accesible para
toda a poboación.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
. É consciente o goberno do acrecentamento poboacional da vila de Sada (A
Coruña) nos últimos anos?
. Coñece o goberno as dificultades de accesibilidade do actual Centro de Saúde
para a poboación maior ou con dificultades de mobilidade?
. Por que non está incluída a construción dun novo Centro de Saúde en Sada no
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Plan de infraestruturas sanitarias recentemente aprobado polo Consello da Xunta?
. Dialogou o goberno galego co goberno municipal sadense para valorar a
dispoñibilidade de espazo que ofrece o Plan Xeral de Ordenación Municipal de Sada
para a construción deste Centro de Saúde?
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. Prevé atender e incorporar o goberno da Xunta esta demanda veciñal?

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 21/07/2022 12:59:32

Iria Carreira Pazos na data 21/07/2022 12:59:40
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María Montserrat Prado Cores na data 21/07/2022 12:59:50
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Á Mesa do Parlamento
Iria Carreira Pazos, Montserrat Prado Cores e Olalla Rodil Fernández,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª, sobre a atención a persoas LGBT e as políticas para evitar a
discriminación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A pandemia da COVID-19 impactou de múltiples formas sobre as nosas vidas,
de xeito que poucos espazos quedaron libres da súa influencia. Tamén sobre as persoas
LGBT, especialmente as máis novas, pois moitas delas durante os diferentes períodos
de confinamento máis ou menos estritos víronse abocadas a regresar ao domicilio
familiar. Isto provocou que unha porcentaxe non desprezable das mesmas tiveran que
atoparse nunha situación na que se producían violencias constantes contra elas
procedentes deste núcleo, ou directamente tendo que ocultar a súa identidade de xénero
ou a súa sexualidade por non ser a familia coñecedora das mesmas.
Isto súmase a o feito de que nos últimos tempos vimos asistindo a un
empeoramento nos discursos de odio e ataques LGBTfóbicos. Esta é unha tendencia
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global na que Galiza non permanece allea. Estamos a presenciar a un importante repunte
nas manifestacións LGBTfóbicas a través de actos vandálicos nas rúas de todo o País,
dirixidos tanto a boicotear calquera mostra de apoio ao colectivo, como coa divulgación
de mensaxes abertamente degradantes que teñen acollida nos medios de comunicación
ou incluso entre certos partidos políticos. Mais non fica aí, senón que tamén se están a
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dar numerosos casos de acoso, cunha presenza destacable do acoso a través da rede, e
de agresións contra as persoas LGBT, tanto verbais como, infelizmente, físicas. De
feito, neste verán de 2021 tivo lugar o asasinato dun mozo na Coruña no que,
presuntamente, a súa orientación sexual formou parte das motivacións para esta
violencia. De confirmarse o carácter LGBTfóbico do sucedido, estariamos ante o
primeiro asasinato destas características nos últimos 15 anos.
Tamén cómpre destacar que as denuncias que se continúan dando por condutas
ou actitudes LGBTfóbicas padecidas dentro da Administración pública galega. A pesar
dos 7 anos transcorridos desde a aprobación da lei 2/2014, o certo é que unha grande
parte desta norma continúa sen desenvolver, nomeadamente no tocante á realización de
plans de formación para o persoal público, así como campañas de divulgación e
concienciación.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
. É consciente o goberno galego da situación na que se atopa o colectivo LGBT
galego?
. Que valoración fai a Xunta de Galiza das políticas desenvolvidas en materia
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afectivo-sexual? Cal é o motivo polo cal a lei 2/2014 conta con tantos aspectos que
están aínda sen desenvolver?
. Cal é a situación na que se encontran os centros Quérote+? Cales son as
actividades de divulgación que se están a realizar no día de hoxe? Que medidas ten
contempladas para incrementala?
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. Cal é a razón pola que o goberno galego non conta cun plan de formación para
as traballadoras públicas nin cun plan de atención a persoas LGBT?
. Cales son as medidas vixentes actualmente para traballar a educación afectivosexual a Xunta de Galiza nos centros de ensino? Que programas ou accións foron
desenvolvidos nos últimos anos? Cales son os materiais de divulgación existentes a día
de hoxe nos centros de ensino?

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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María Montserrat Prado Cores na data 21/07/2022 13:06:18

Iria Carreira Pazos na data 21/07/2022 13:06:23

Olalla Rodil Fernández na data 21/07/2022 13:06:34
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Á Mesa do Parlamento
Daniel Castro García, Iria Carreira Pazos e Montserrat Prado Cores,
deputado e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 5ª, sobre a necesidade de incrementar e mellorar os servizos
de fisioterapia na Sanidade Pública na comarca da Mariña.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A situación da Sanidade Pública da Mariña continua a ser de extrema
precariedade. A inmensa maioría dos servizos sanitarios presentan eivas tanto na
cantidade de persoal como na cantidade de medios e, como non podería ser doutro xeito,
o servizo de fisioterapia tamén está a sufrir estas eivas.
A día de hoxe podemos sinalar como o Hospital da Mariña en Burela soamente
conta cunha soa médica rehabilitadora para preto de setenta mil habitantes. Unha
profesional que evidentemente non é capaz de ofrecer un servizo de calidade e rápido,
debido á evidente sobrecarga de traballo coa que ten que convivir. Esta sobrecarga faise
aínda maior se temos en conta que no Centro de Saúde de Burela non existe este
servizo, provocando que os e as doentes teñan que acudir á xa máis que sobrecargada
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profesional do Hospital Comarcal.
Mais este problema non se circunscribe soamente ao concello de Burela xa que a
ausencia de profesionais desta especialidade pode dicirse que está xeralizada na
totalidade da comarca. Deste xeito observamos como tanto no concello de Viveiro e no
Ribadeo os seus centros de saúde non contan con servizo de fisioterapia na quenda de
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tarde. Isto ademais dá lugar a unha situación canto menos estraña na que na Atención
Primaria dispoñemos de instalacións que están infrautilizadas, dotadas de material, nas
que faría falta contratar fisioterapeutas para darlles total rendemento, alixeirar as
agardas e evitar derivacións á privada que acaban sendo a última das consecuencias do
desleixo deste servizo. Alén de todo isto, temos tamén os exemplos de Foz e
Mondoñedo que a día de hoxe non teñen garantido a atención fisioterapéutica nos seus
centros de saúde nas quendas de mañá e de tarde.
Finalmente é necesario que falemos do caso da fisioterapia de atención temperá
no Hospital de Burela. Neste caso o servizo atende a nenos e nenas con idades entre os
cero e seis anos. O servizo dispón de fisioterapeuta motora, pero esta non fai fisioterapia
respiratoria, o que provoca que nos contextos nos que hai que impartilas conxuntamente
os nenos e nenas reciben en Burela a rehabilitación motora, mais teñen que desprazarse
ao HULA para a respiratoria.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
. Cal é a razón que explica a ausencia do servizo de fisioterapia nas quendas de
tarde nos centros de saúde de Viveiro e Ribadeo?

CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
REXISTRO-mz66Qh6Qj-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

. Está disposta a Xunta de Galiza a dotar do servizo de fisioterapia ao Centro de
Saúde de Burela?
. Vai aumentar a Xunta de Galiza o número de profesionais de rehabilitación do
Hospital da Mariña?
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. Vai a Xunta de Galiza garantir que o servizo de fisioterapia respiratoria de
atención temperá se poida realizar no propio Hospital da Mariña previa contratación
doutro ou doutra profesional?

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022

Asdo.: Daniel Castro García
Iria Carreira Pazos
Montserrat Prado Cores
Deputado e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Daniel Castro García na data 21/07/2022 13:10:01

María Montserrat Prado Cores na data 21/07/2022 13:10:18
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Iria Carreira Pazos na data 21/07/2022 13:10:51
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Á Mesa do Parlamento
Rosana Pérez Fernández, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hai máis dun ano, en outubro de 2020, foi anunciada publicamente por parte do
propio presidente da Xunta de Galiza

a construción dunha nova unidade de

hospitalización no hospital comarcal da Barbanza. Segundo as súas declaracións, a
ampliación suporá o incremento de 22 camas.
Nove meses despois, en xullo deste ano, repítese o anuncio público por parte do
conselleiro de Sanidade, nunha visita que realizou ás instalacións do hospital comarcal.
Neste caso, o incremento de camas sobe ata 36, desglosado en 12 camas para unha nova
unidade para hospitalización materno-infantil e 24 destinadas a pacientes de medicina
interna e paliativos. Na súa visita, o conselleiro afirma tamén que a licitación do
proxecto “agardamos” que sexa no outono e que as obras “comecen antes de final do
ano próximo”.
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No mes de novembro, un ano despois do primeiro anuncio, a Xunta de Galiza
volve publicitar a obra e anuncia que o hospital recibirá máis de medio millón de euros
para a licitación do proxecto para a ampliación da área de hospitalización.
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Nos orzamentos da Xunta de Galiza para o ano 2021, a partida que se
contemplaba para o hospital da Barbanza era de 589.248 euros, idéntica á que se
contempla no proxecto de orzamentos para o 2022.
Tendo en conta que a futura ampliación debe pasar aínda por varias fases
(realización, elaboración dos pregos e licitación do proxecto construtivo, elaboración
dos pregos e licitación da obra, adxudicación da mesma e, finalmente, construción) e
que, a piques de rematar xa o ano aínda non se procedeu á licitación do proxecto
construtivo, non semella que as obras poidan comezar antes de finais de 2022, tal e
como aseguraba o conselleiro no mes de xullo. Os orzamentos proxectados para ese
exercicio pola Xunta de Galiza, cunha cantidade total de 589.248 euros, tampouco
serían suficientes para levar a cabo a realización do proxecto e ademais o comezo das
obras.
O hospital da Barbanza, aínda con moitas deficiencias despois de case 25 anos
en funcionamento, é unha infraestrutura sanitaria básica para a comarca. A ampliación
da súa área de hospitalización é unha vella demanda do persoal do centro e do conxunto
dos veciños e veciñas da comarca que incidirá na cercanía dos servizos á poboación e
evitará -sempre e cando se dote dos recursos humanos e materiais necesarios- moitos
dos traslados que hoxe se realizan ao Hospital Clínico de Santiago.
Por esta razón, os trámites para que se faga canto antes e se dote acaidamente
deben ser áxiles, non admitir demoras e ir acompañados das dotacións orzamentarias
necesarias. Despois dun ano de anuncios reiterados é moita hora de pasar xa aos feitos e
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de efectivizar as promesas dos distintos responsábeis políticos.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
5ª:
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1.- Que previsión temporal ten a Xunta de Galiza para proceder á licitación do
proxecto construtivo da ampliación da área de hospitalización do hospital da Barbanza
que, segundo o propio conselleiro de Sanidade, debería facerse no outono?
2.- Que datas manexa o Goberno para o inicio das obras de ampliación?
3.- Cal é o incremento exacto de camas que se derivaría desa ampliación?
4.- Que partida ou partidas orzamentarias dos orzamentos da Xunta de Galiza
para 2022 dan cobertura á realización do proxecto e ao inicio das obras?

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Iria Carreira Pazos na data 21/07/2022 13:12:36

Rosana Pérez Fernández na data 21/07/2022 13:12:41

María Montserrat Prado Cores na data 21/07/2022 13:12:49
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos, deputado e
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O centro de saúde de Moraña leva sufrindo, e sofre hoxe en día de forma moi
notábel, a política de recortes e de desmantelamento que a Xunta de Galicia lle aplica á
sanidade pública e nomeadamente á atención primaria. A situación de abandono e
precariedade vén de lonxe mais agravouse nos últimos tempos.
A atención primaria en Moraña adoece de graves problemas estruturais, entre os
que salientamos os seguintes:
- A carencia de servizo de pediatría. Trátase dunha praza compartida co concello
de Cuntis e que segue sen cubrirse e que obriga aos pais e nais a desprazarse ao PAC de
Caldas de Reis para que as crianzas poidan recibir atención médica. A Consellería de
Sanidade até o de agora o que fixo foi poñer escusas e remendos sen dar unha solución
definitiva a esta eiva. Aínda que no seu día o SERGAS comprometeuse a que un/ha
pediatra estaría dous días á semana en Moraña, nin tan sequera hai servizo eses dous
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días. É máis, moitas familias que sacaban citas na web do Sergas para pediatría no CS
de Moraña se lle daban sen ningún problema, pero ao chegar ao CS atopábanse que non
había pediatra.
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- A falta de reposición dunha praza de médico/a, despois da recente xubilación
dunha das doutoras que prestaba servizo no centro de saúde de Moraña.
- A cobertura dunha baixa en horario reducido. Ao xubilarse unha doutora e ao
cubrir outra praza médica por baixa pero en horario reducido fai que moitísimos días o
Centro de Saúde de Moraña só conte cun médico, incapaz de atender a todas a persoas
citadas e que acoden ao centro.
-A amortización dunha praza de celador/a que estaba cuberta por persoal de
servizos xerais. Cando se xubilou a persoa que a ocupaba, a Consellaría decidiu
amortizala.
- A situación límite do persoal sanitario. Son moitos os días nos que o centro de
saúde conta cun médico/a e o persoal de enfermería resulta insuficiente para
desenvolver o traballo diario xa que, ademais, debe atender a domicilio a pacientes que
o necesiten ao tempo que realizan desprazamentos para cumprir coas campañas de
vacinación da gripe e da COVID-19.
Recentemente a Consellería de Sanidade anunciou, a través do goberno
municipal de Moraña, unha serie de melloras das infraestruturas do centro de saúde
como a ampliación de salas médicas. Aínda que se valoren positivamente as melloras
das infraestruturas sanitarias, estas obras futuras non resolven os graves problemas do
presente, que teñen que ver sobre todo con carencias de medios humanos. Por moito que
se amplíen as instalacións, non servirá de nada se non se dota o centro con persoal
sanitario.
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Para unha atención sanitaria de calidade o que se precisa é un centro médico
dotado de suficientes recursos humanos e materiais. Trátase, pois de que o SERGAS
poña os medios para rematar coas colas na rúa para acceder ao centro de saúde, para
rematar coas múltiples chamadas telefónicas para poder contactar co centro de saúde, e
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para rematar coas listas de agarda de semanas, que colapsan os PACs e as urxencias
hospitalarias.

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª:
Considera o goberno galego que se está a prestar unha atención sanitaria de
calidade no centro de saúde de Moraña?
Como avalía a Xunta as listas de agarda do centro de saúde de Moraña?
Ten previsto dotar este centro de saúde de servizo de pediatría?
Ten previsto a Xunta cubrir as prazas vacantes para evitar o colapso da atención
primaria e a saturación de PACs e urxencias hospitalarias?
Que medidas vai adoptar a Xunta para garantir a prestación dunha atención
sanitaria de calidade no centro de saúde de Moraña?

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022

Asdo.: Luis Bará Torres
Montserrat Prado Cores
Iria Carreira Pazos
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Deputado e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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María Montserrat Prado Cores na data 21/07/2022 13:14:17

Xosé Luis Bará Torres na data 21/07/2022 13:14:21
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Iria Carreira Pazos na data 21/07/2022 13:14:28
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Á Mesa do Parlamento
Paulo Ríos Santomé e Montserrat Prado Cores, deputado e deputada do
Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto
no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 5ª, instando ao Goberno galego a tomar medidas para rematar coa
imposibilidade de emancipación da mocidade galega.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O acceso á vivenda e a un traballo digno é un dereito fundamental que debe ser
garantido pola administración pública. actualmente somos quen de ver como ese dereito
é negado de xeito constante e consciente. O acceso á vivenda e un emprego estábel e
non precario é un piar fundamental á hora de poder emanciparse e acadar un mínimo de
estabilidade e autonomía.
A día de hoxe, a mocidade galega vive ancorada na imposibilidade do acceso a
unha vivenda por mor da situación de precariedade absoluta a nivel laboral na que vive.
Hoxe, esta precariedade non foi a menos, senón que aumentou en eidos como o da
temporalidade do traballo, o empobrecemento das condicións laborais ou a posibilidade
mesma de atopar un traballo, situación que se agrava aínda máis coa chegada da
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COVID-19 e o seu enorme impacto no tecido económico do país.
Un exemplo claro desta situación, atopámolo nas cifras de emancipación xuvenil
nas idades comprendidas entre os 24 e o 29 anos, cunha taxa de emancipación do 15%.
É dicir, só 15 de cada 100 mozas comprendidas entre esta franxa de idade é quen de
botar a andar a súa vida de xeito autónomo.
1
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Alén desta situación pódese advertir a consolidación dun proceso de
xentrificación nas cidades e vilas do país, que ligado á proliferación masiva de
alugueiros vacacionais, fan que a oferta de vivendas en réxime de aluguer ou venda caia
de xeito considerábel e que os prezos dos alugueiros aumenten até cotas completamente
inaccesíbeis para a mocidade galega. Este modelo baseado na lóxica consumista do
turismo masivo só contribúe a intensificar aínda máis o impacto económico da
pandemia nas zonas urbanas.
Mais este non é o único motivo que explica o incremento dos prezos dos
alugueiros no noso país, xa que a especulación ligada á construción que existía antes da
crise do 2008, tornouse nunha especulación coa vivenda mesma após este período de
crise.
Na Galiza existen actualmente, ao redor de 330.000 vivendas baleiras,
pertencentes a entidades financeiras e a particulares. Isto acontece mentres atopar unha
vivenda en alugueiro é unha tarefa moi complicada para a mocidade e para o pobo
galego no seu conxunto.
Coa situación da COVID-19 e a crise económica derivada da mesma,
dirixímonos a un período caracterizado por unha dramática destrución de emprego así
como tamén a máis precariedade e temporalidade, facendo aínda máis difícil do que xa
é o acceso da mocidade a unha vivenda digna e a un traballo de calidade na terra.
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As políticas públicas postas en marcha pola Xunta de Galiza, non van ao núcleo
do problema, senón que se limita a ofrecer axudas insuficientes para o alugueiro e máis
para a compra de inmóbeis para que as mozas deste país poidan acceder a unha vivenda,
cando a realidade di que a mocidade galega non ten capacidade económica para mercar
unha vivenda, polo que a insuficiencia nas axudas para o alugueiro fan que a mocidade
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teña que continuar a vivir na residencia familiar, nos mellores casos, ou a emprender o
camiño da emigración forzosa.
No eido do emprego vemos como as políticas da Xunta de Galiza, nos mellores
casos, só son quen de crear empregos cunha temporalidade moi alta e cunha
precariedade abafante.
Galiza precisa que a capacidade na emancipación xuvenil sexa unha realidade.
Son necesarias iniciativas públicas que poñan fin á especulación e contribúan a unha
regulación nos prezos dos alugueiros.
Desde as administracións públicas deben despregarse iniciativas que garantan o
acceso a unha vivenda digna a un prezo non desorbitado, alén dunhas condicións
laborais dignas que permitan a emancipación da mocidade galega.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
. Como valora a Xunta de Galiza a situación de imposibilidade práctica da
mocidade galega para acceder a unha vivenda digna en réxime de alugueiro?
. Por que, a Xunta de Galiza, só considera estudar bonificacións para o acceso a
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unha vivenda, por parte da mocidade galega, nun réxime de compra mentres hai unha
clara insuficiencia nas axudas para o alugueiro?
. Como valora a Xunta de Galiza os datos do IGE a respecto da porcentaxe de
mozas entre 18 e 34 anos que ten que vivir na residencia familiar?
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. Considera, a Xunta de Galiza, que o acceso a unha vivenda digna en réxime de
alugueiro pode contribuír a fixar poboación e a reducir as taxas de emigración xuvenil?
. Que vai facer a Xunta de Galiza para facilitar o acceso a unha vivenda digna
por parte da mocidade galega?
. Entende como algo prioritario, a Xunta de Galiza, aumentar a taxa de
emancipación da mocidade galega?
. Que valoración fai o goberno galego en relación á precariedade laboral e á
temporalidade que caracteriza ao mercado de traballo a nivel xuvenil?

Santiago de Compostela21 de xullo de 2022

Asdo.: Paulo Ríos Santomé
Montserrat Prado Cores
Deputado de deputada do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Paulo Ríos Santomé na data 21/07/2022 13:16:13

María Montserrat Prado Cores na data 21/07/2022 13:16:20
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Á Mesa do Parlamento
María González Albert, Montserrat Prado Cores, Iria Carreira Pazos, Noa
Presas Bergantiños e Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, deputadas e deputado do Grupo
Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 5ª, sobre a perda de servizos e o deterioro da atención sanitaria no Hospital
Público de Valdeorras.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde a desaparición da área sanitaria de Valdeorras os veciños e veciñas desta
comarca do oriente ourensán teñen asistido a un paulatino deterioro dos seus servizos
asistenciais dentro da sanidade pública que se teñen visto acrecentados gravemente no
último ano.
Así, no último terzo de 2020 vimos como o servizo de radiodiagnóstico sufría
unha merma importante tras a execución do concurso de traslados o 25 de novembro;
día a partires do cal o Hospital Público de Valdeorras perdeu dous dos catro radiólogos
cos que contaba o que implica que a día de hoxe só queden dúas persoas traballando no
servizo de Radiodiagnóstico, estando unha delas exenta das gardas localizadas.
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Esta situación xa foi traída polo BNG ao Parlamento de Galiza sen que a
resposta dada no seu momento polo conselleiro coa convocatoria de contratos de “longa
duración” subsanase o problema que a día de hoxe semella xa enquistado mentres que a
Xunta de Galiza dá por amortizada a contestación social.
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Agora a atención sanitaria da comarca agrávase aínda máis e estamos a asistir,
ante a impasibilidade e inacción absolutas da Consellaría de Sanidade, a unha situación
na que Valdeorras fica 11 días de xullo sen ambulancia UVI coa única argumentación
por parte do goberno galego da “falta de persoal”.
Usuarias, profesionais, sindicatos e partidos políticos teñen denunciado esta
situación na que de novo se deixa a Valdeorras sen un servizo imprescindíbel; moito
máis se temos a conta a carencia no HPV doutros servizos básicos como UCI ou
cardioloxía que fan habituais os traslados deste tipo ao centro de referencia en Ourense.
É importante sinalar que o CHUO se atopa a 120 km do HPV e que un traslado
normal en UCI móbil xa ronda as 2 horas polo que na situación actual estes tempos son
duplicados no mellor dos casos.
En todo caso a aludida escaseza de persoal por parte da Consellaría de Sanidade
vaise reproducir de novo en agosto no que non semella senón unha burla aos dereitos da
cidadanía de Valdeorras a acceder a unha sanidade gratuíta, pública e universal.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
5ª:
- Vai tomar a Xunta de Galiza algunha medida estrutural para mellorar a carteira

CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
REXISTRO-1HRu4sH8K-2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

de servizos sanitarios no Hospital Público de Valdeorras?
- Que medidas van tomar para que non se volva dar a situación deste mes de
xullo de 2021 no que durante 11 días o HPV non dispuxo de UCI Móbil?
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- Que valoración fan da afectación da falta da UCI Móbil á atención sanitaria en
Valdeorras?
- Cantos servizos de UCI móbil se reclamaron a Ourense desde Valdeorras nos
días en que o HPV non dispuxo dese servizo?
- Vai resolver a Xunta de Galiza a falta de médicos radiólogos no HPV?

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022

Asdo.: María González Albert
Noa Presas Bergantiños

Iria Carreira Pazos
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Montserrat Prado Cores
Deputadas e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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María Montserrat Prado Cores na data 21/07/2022 13:24:48

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 21/07/2022 13:24:54

Iria Carreira Pazos na data 21/07/2022 13:25:00
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Noa Presas Bergantiños na data 21/07/2022 13:25:07
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María González Albert na data 21/07/2022 13:25:14
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Iria Carreira Pazos e Olalla Rodil
Fernández, deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral na Comisión 5ª, relativa as medidas a tomar en
materia de persoal e de infraestrutura para garantir unha atención sanitaria digna
xs veciñxs do concello de Ogrobe.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A política sanitaria levada a cabo polo Partido Popular ten ocasionado un
deterioro inmenso na sanidade pública de Galiza. É especialmente preocupante a
situación de Atención Primaria, onde os recortes de orzamentos e de persoal
realizounos con maior intensidade. As consecuencias son unha sobrecarga
asistencial moi importante, ao ter que facer xs profesionais o traballo dxs que non
son substituídxs, dando lugar a listas de espera para conseguir cita.
Esta pandemia ocasionada polo COVID-19 puxo aínda máis ao límite o
noso sistema sanitario. Puxo en evidencia o preciso que é investir en saúde e as
CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
REXISTRO-zRRGpEmns-9
Verificación:
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repercusión que ten someter ao sistema sanitario a uns tremendos recortes tanto
en termos de recursos económicos como humanos.
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Neste contexto o BNG ve con moita preocupación como durante os
últimos anos a atención sanitaria no concello de Ogrobe non fixo máis que
deteriorarse,
É imprescindíbel a construción dun novo centro de saúde, dado o mal
estado e falta de accesibilidade do actual, tanto para que xs veciñxs de Ogrobe
poidan reciban unha asistencia sanitaria de calidade como para que xs
profesionais desempeñar o seu traballo con dignidade.
De igual xeito é preciso que o Sergas remate coa súa nefasta política de
persoal: non substitución dxs profesionais, nin por xubilación, nin vacacións nin
ILT, nin outro tipo de licenzas ou permisos, peche de axendas, o que orixina
listas de espera xa non de días senón de semanas, chegando á situación da soa
presenza dun médico na vez dos sete que forman o cadro de persoal, para atender
tanto aos veciñxs, coma a todxs as persoas que veñen de fóra no verán.

Polo exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª:
Vai atender as máis que xustas reivindicacións da veciñanza do concello
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de Ogrobe sobre as carencias de persoal e a construción dun novo centro de
saúde?
Vai proceder á substitución completa, inmediata e permanente de todxs xs
profesionais ausentes, sexa por baixa, vacacións ou xubilación no centro de saúde
de Ogrobe?
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Vai a Xunta de Galiza implicarse de xeito decidido para iniciar de
inmediato a construción dun novo centro de saúde no concello de Ogrobe?
Vai contemplar unha partida orzamentaria suficiente nos orzamentos da
Xunta para o vindeiro exercicio para este fin?

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 21/07/2022 13:26:48
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Iria Carreira Pazos na data 21/07/2022 13:26:58

Olalla Rodil Fernández na data 21/07/2022 13:27:09
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Iria Carreira Pazos e Olalla Rodil Fernández,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do
disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral
na Comisión 5ª, relativa á necesidade de negociar o réxime xurídico e retributivo das
matronas de Atención Primaria.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No ano 1993 publicouse o Decreto do 29 de xullo de Ordenación da Atención
primaria en Galiza, no que se regula as retribucións de todo o persoal de Atención
Primaria. Deste decreto quedaron excluídas as matronas, establecendo na disposición
transitoria cuarta do mesmo que “O consello da Xunta de Galiza regulará o réxime
xurídico e retributivo das prazas de enfermeira obstétrico-xinecolóxicas”.
26 anos despois, por parte da Xunta non se ten acometido esta regulación, o que
significa para este colectivo un sistema retributivo baseado nun mapa sanitario do ano
1989 que non recolle a poboación actual dos concellos, unha perda de máis de 100 euros
mensuais, non se lle recoñecen conceptos que se lle pagan a outros colectivos: número de
tarxetas sanitarias, dispersión, illamento, non recoñece a carteira de servizo actual, non
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ter unha ratio de mulleres a atender. En suma unha disfuncionalidade entre os servizos
prestados e as retribucións percibidas.
Ao relatado temos que engadir que as necesidades de material das consultas de
matronas quedaron fóra dos plano de dotación que se está a facer na Atención Primaria, e
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polo tanto o que teñen é un material obsoleto que que dificulta a atención que teñen que
prestar.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión 5ª:
Non coida que 26 anos desde a publicación do Decreto do 29 de xullo de
Ordenación da Atención primaria é tempo dabondo para iniciar a negociación do réxime
xurídico e do sistema retributivo das Matronas de Atención Primaria?
Considera que o material co que contan as consultas das matronas de Atención
Primaria está en condicións e é o acaído para prestar unha atención digna?
Por que quedaron excluídas estas consultas do plano de dotación?
Cando van aumentar as prazas de matronas tanto para garantir a equidade en toda
Galiza como para que as ratios matrona/nº de mulleres se adecúen ao recomendado?

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022

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

Olalla Rodil Fernández na data 21/07/2022 13:28:31

Iria Carreira Pazos na data 21/07/2022 13:28:36
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María Montserrat Prado Cores na data 21/07/2022 13:28:45
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Á Mesa do Parlamento
Sandra Vázquez Domínguez, María Elena Candia López, Daniel Vega Pérez,
Rubén Lorenzo Gómez, Raquel Arias Rodríguez, José Antonio Armada Pérez,
Belén Cachafeiro Anta e Jesús Miguel Prado Patiño deputados do Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto nos artigos 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
Pregunta Oral en Comisión 7ª Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes.

A Política Agraria Común é a política da Unión Europea para o sector agrícola e
gandeiro. Unha das principais liñas de traballo é fomentar a produtividade a través de
melloras técnicas para asegurar a produción e o abastecemento en todos os países
europeos
A política agraria común é un conxunto de medidas que tratan de promover e mellorar
a agricultura sostible nas zonas rurais preservando a diversidade e mantendo a
economía rural. Dentro desas medidas contemplase os pagos directos que garantiran a
estabilidade dos ingresos e remuneran aos agricultores por practicar unha agricultura
respectuosa do medio ambiente.
A invasión rusa sobre Ucraína está levar unha situación límite a moitas familias pero
tamén ao sector agroalimentario. Por elo, o goberno galego para axudar a paliar a crise
agravada pola guerra en Ucraína, puxo en marcha un plan con medidas urxentes e
transitorias. Entre esas medidas está o anticipo aos gandeiros as axudas da PAC con
cargo a Administración Autonómica.

Por todo o anteriormente exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte
pregunta oral en comisión:
¿Que valoración fai o goberno galego sobre o anticipo de pagos da PAC?
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¿Que repercusión económica tivo na comarca da Terra Cha?

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2021
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª, sobre ás medidas a tomar para implementar unha estratexia de
Saúde Sexual e Reprodutiva.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A saúde sexual e a contracepción impactan no estado de saúde e grao de
benestar de mulleres e homes. Os dereitos humanos, recoñecidos pola comunidade
internacional, salientan que o desenvolvemento dunha vida sexual e reprodutiva
satisfactoria é un dereito básico universal.
Segundo o Atlas da contracepción en Europa, presentado en maio de 2017 polo
Foro Parlamentario Europeo sobre Población y Desarrollo (EPF), baseado no acceso a
subministros de anticonceptivos, asesoramento en planificación familiar e información
online, existe unha realidade moi desigual en Europa e en concreto unha posición
negativa para España xa que se atopa en peor situación que Portugal, Turquía ou Irlanda
en acceso a contracepción de última xeración.
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Existe unha Lei Orgánica 2/2010 de Saúde Sexual e Reprodutiva e da
Interrupción Voluntaria do Embarazo. Dita lei de 2010 especifica entre os seus artigos
os obxectivos e accións necesarias no marco de actuación dos poderes públicos, de
formación de profesionais, de acceso, de información e sensibilización, etc.
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Do mesmo xeito, a Estratexia Nacional de Saúde Sexual e Reprodutiva aprobada
no Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde en 2010, recolle as
recomendacións da Lei 2/2010. Sen embargo, esta estratexia non foi desenvolta.
En abril de 2017 o Senado aprobou por unanimidade de todos os grupos
parlamentarios unha Moción para a mellora da saúde sexual e reprodutiva que, entre os
seus puntos, sinalou a necesidade de impulsar políticas activas de educación e
prevención arredor dos métodos anticonceptivos. Do mesmo xeito, todos os grupos
parlamentarios solicitan ao Consello Interterritorial a inclusión dos anticonceptivos de
última xeración na carteira de servizos, poñendo de manifesto a necesidade de traballar
coas CC.AA., os profesionais da saúde e organizacións sociais.
En abril de 2018, o Congreso dos Deputados aprobou unha PNL relativa á
Avaliación da Estratexia Nacional de Saúde Sexual e Reprodutiva, e en base aos
resultados obtidos, elaborar unha nova estratexia con obxectivos e accións específicas.
Segundo o estudo sobre o emprego de métodos anticonceptivos realizado pola
Sociedade Española de Contracepción (SEC) no ano 2016, cómpre destacar que:


24,7% das mulleres en idade fértil non emprega ningún método

contraceptivo.


E respecto á elección do método, o preservativo é o máis empregado

(28,4%), a píldora (21,7%) e a vasectomía e ligadura de trompas representa a un 7,8%
CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
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das mulleres.
En España, prodúcense máis de 93.000 Interrupcións Voluntarias do Embarazo
(IVE) ao ano, das cales, o 63% corresponden a mulleres entre os 20 e os 34 anos de
idade. Ademais, a porcentaxe anual de IVE de repetición é do 38%.
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Segundo o estudo HAYA e a enquisa realizada pola SEC en 2016 sobre hábitos
anticonceptivos e aborto voluntario, no 69% das mulleres que sufriran unha IVE, o
embarazo produciuse a pesar do emprego de algún método anticonceptivo, feito que
indica un uso incorrecto ou inconsistente dos métodos anticonceptivos empregados.
En Galicia, na Estratexia do SERGAS de 2014, estableceuse a creación de
unidades de atención integral á muller que garantisen o desenvolvemento de programas
específicos nese ámbito, entre os que se incluíron a planificación familiar e a educación
sexual. Do mesmo xeito, no Plan Integral de Apoio á Muller Embarazada (2012-2014)
estableceuse e regulouse a rede de apoio á muller embarazada, que incluíu medidas
concretas só de apoio á maternidade, sen que houbera mención á contracepción.
Posteriormente, o Plan Galego de Política Familiar (2015-2020) contempla o
desenvolvemento de programas formativos, de sensibilización e formación sobre
aspectos vinculados coa sexualidade e dirixidos a familias, mozas e profesionais. Sen
embargo, non existen programas institucionais de educación afectivo-sexual nos
colexios e institutos, e só se producen iniciativas illadas que dependen da boa vontade
dalgúns centros e dos seus profesionais, sen contar co consenso necesario de todos os
implicados, tal e como require un tema tan importante en saúde.
Neste senso, é preciso implementar un programa homoxéneo para toda Galiza e
os seus centros educativos que teña a suficiente garantía de calidade, así como reforzar a

CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
REXISTRO-rQLazpOyJ-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

rede de centros de orientación afectivo-sexual.
Igualmente son fundamentais as campañas sobre prevención e contracepción por
parte das administracións públicas que sexan coherentes coa realidade galega e baseadas
nas recomendacións dos organismos internacionais, xa que a información que chegue á
poboación é esencial para eliminar falsos mitos e posibilitar un cambio de cara á
responsabilidade e prevención de embarazos non desexados.
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Sen embargo, en Galiza a última campaña de difusión realizouse en 2010 a
través de folletos informativos sobre métodos contraceptivos.
En Galiza existe unha Guía Técnica do Proceso de Contracepción do 2008 na
que se desenvolve un protocolo de contracepción dirixido a profesionais. Do mesmo
xeito, dispón dun Protocolo de Actuación en Anticoncepción de Emerxencia de 2010.
Sen embargo, non existe unha oferta informativa en anticoncepción para os
profesionais implicados por parte da Consellería de Sanidade. O feito de que as políticas
estean centradas unicamente no fomento da maternidade, sen a compoñente de
prevención dos embarazos non desexados, ten un efecto directo nos obxectivos
marcados para a formación dos profesionais.
É precisa unha formación actualizada, multiprofesional, centrándose no
Consello Contraceptivo, implicando ás/ós usuarias/os na decisión da elección do
método máis axeitado, tendo en conta os novos criterios de elixibilidade da OMS, e
incluíndo no consello a gran variedade de métodos existentes e especialmente os
métodos anticonceptivos reversibles de longa duración (LARC), tal e como recomendan
a maioría de sociedades científicas nacionais e internacionais.
Galiza conta con 9 Centros de Orientación Familiar (COF) nos que se
proporciona a atención en anticoncepción, pero a cobertura asistencial é insuficiente e a
dotación é ademais moi irregular.
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O consello asistido realízase por xinecólogos de hospital, médicos de familia,
matronas, enfermeiras e traballadores sociais. Sen embargo, se se considera que as
interrupcións voluntarias do embarazo (IVE) son o fracaso da adecuada anticoncepción,
é preciso destacar que a taxa anual de IVE por 1.000 mulleres entre 15 e 44 anos en
Galicia durante o ano 2016, segundo datos do Ministerio de Sanidade, Servicios Sociais
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e Igualdade, foi do 6,57, traducíndose nun total de IVE practicados de 3.140, dos cales
un 31% foron IVE de repetición (958). Aínda que a taxa de IVE en Galiza é das máis
baixas de España, a taxa de IVE de repetición é moi alta, o cal incide na necesidade de
potenciar o emprego dos métodos anticonceptivos de longa duración (LARC).
Sería necesario valorar a condición de dispensación dos métodos de
contracepción actualmente dispoñibles e financiados polo SNS, xa que é moi dispar en
función dos distintos centros sanitarios, así como eliminar as barreiras de accesibilidade
das usuarias aos métodos anticonceptivos e especialmente aos que demostraron ser máis
efectivos porque non dependen do uso que se fai deles, como os LARC.
Hai un gran número de estudos publicados na literatura como o estudo Choice,
Guías de Práctica Clínica ou estudos realizados por organismos internacionais como a
OMS ou por sociedades científicas que recomendan un maior emprego dos métodos
LARC como medida para reducir os embarazos non desexados e, polo tanto, o número
de IVE e especialmente os IVE de repetición.

Por todo o anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para
resposta oral na Comisión 5ª:
- Vai a Xunta de Galiza realizar algunha actuación para incluír os
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anticonceptivos de última xeración na Carteira de Servizos do sistema público de saúde?
- Que pasos vai dar o Goberno galego para eliminar a inequidade existente no
acceso actual das mulleres aos métodos anticonceptivos en función da súa área de
residencia?
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- Cal é a razón de non facilitar o acceso das mulleres aos métodos
anticonceptivos modernos, fomentando un maior emprego dos métodos LARC, que non
requiren cumprimento por parte da usuaria, resultando nunha anticoncepción máis
efectiva e segura, evitando deste xeito os embarazos non desexados e a elevada carga
económica que supón para o sistema sanitario público?
- Vai facilitar a formación continuada acreditada aos profesionais que teñen
implicación coa saúde sexual e a anticoncepción mediante un programa formativo
galego?
- Non considera preciso establecer e desenvolver un programa de Educación
afectivo-sexual onde se abarque a saúde sexual, a igualdade de xénero e a prevención de
violencia e de embarazos non desexados, que conte coa garantía de calidade e consenso
por parte de todos os implicados (educadores, profesionais sanitarios, administración
públicas, asociación de pais e nais, etc.)?

Santiago de Compostela, 22 de xullo de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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María Montserrat Prado Cores na data 21/07/2022 13:31:45

Olalla Rodil Fernández na data 21/07/2022 13:31:48
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Iria Carreira Pazos e Olalla Rodil Fernández,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª, relativa aos novos anticoagulantes orais.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En Galiza son miles as persoas tratadas con anticoagulantes orais. Os
anticoagulantes orais teñen a función de inhibir a acción da vitamina K, precisa para
unha correcta coagulación do sangue. Son empregados co fin de diminuír a posibilidade
de que se forme un coágulo, que posteriormente poida desprenderse e chegar por
exemplo ao cerebro producindo o chamado ictus, trombose cerebral ou accidente
cerebrovascular.
Dentro destes anticoagulantes o máis usado é o coñecido comercialmente como
Sintrom (acenocumarol como principio activo). A administración deste fármaco require
a monitorización dx doente, non se dan doses fixas de xeito prolongado, senón que hai
que individualizada segundo o estado da coagulación en cada momento. Require da
realización de análises periódicas, ao principio moi frecuentes e logo de estabilizada a
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coagulación realízanse cada mes.
O Sintrom, presenta importantes efectos secundarios e non resulta eficaz no
40% dxs doentes tratados. Ademais as persoas tratadas con este fármaco teñen que ter
un control estrito tanto da dieta, xa que a modificación da mesma aumenta ou diminúe
o aporte de vitamina K, e polo tanto fai preciso o axuste do anticoagulante, como a
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toma de outros fármacos,

que interaccionan co Sintrom e poden descontrolar o

tratamento.
Na actualidade existen alternativas ao Sintrom, unha nova xeración de
anticoagulantes orais, seguros e eficaces, sen maior risco de sangrado, sen interaccións
cos alimentos e con moitas menos interaccións medicamentosas, e

que ademais

evítanlle xs doentes ter que desprazarse cada mes para realizar o control da medicación,
toda vez que son administrados en dose fixa e non precisa controis analíticos periódicos.
O Ministerio de Sanidade, Política Social e Igualdade aprobou a inclusión na
financiación pública destes anticoagulantes orais para a prevención do ictus en doentes
con fibrilación auricular non valvular e enfermidade tromboembólica venosa.
Son evidentes as vantaxes que presentan estes novos anticoagulantes, e son
moitos xs profesionais que defenden

que os análises de costo-eficiencia destes

fármacos cumpren cos requisitos esixidos

para que sexa financiado na sanidade

pública. A pesar disto o Sergas non ten xeneralizado a súa prescrición, establecendo
limitacións, incluso en doentes con dificultades para manterse en rango. Todo indica que
o Sergas ten establecido limitacións na prescrición dos novos anticoagulantes por
criterios económicos.

Por todo o anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para
CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
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resposta oral na Comisión 5ª:
- Cal é a razón para que xs profesionais sanitarios non poidan prescribir
libremente os coagulantes orais de última xeración, só tendo en conta a información
científica independente e o beneficio para x doente?
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- Por que o Sergas non ten xeneralizado a prescrición dos anticoagulante orais
de última xeración?
- Cal é a razón de establecer limitacións, incluso en doentes con dificultades
para manterse en rango?
- Estanse aplicando os mesmos criterios en todas as xerencias para a
autorización dos mesmos?
- Cal é o número de solicitudes que se teñen realizado nos últimos cinco anos? E
o número de autorizacións?
- Cal é a porcentaxe de autorizacións en relación as solicitudes en cada xerencia
do Servizo Galego de Saúde?

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Iria Carreira Pazos na data 21/07/2022 13:33:10

3

139482

OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, 63. Tel. 0034 981 551 545
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Alexandra Fernández Gómez, Carme González
Iglesias, Iria Carreira Pazos e Olalla Rodil Fernández, deputadas do Grupo
Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 5ª, relativa ás medidas que debe tomar a Xunta de Galiza para solucionar as
deficiencias laborais existentes no Hospital Povisa.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hai case un ano en que POVISA foi vendida ao xigante de seguros de saúde
norteamericano, Centene Corporación, que é dono do 90%. Con esta venda unha
multinacional con sede en Misuri xestiona a saúde pública de 135.000 galegos e
galegas da Área Sanitaria de Vigo.
Como era de agardar dunha multinacional que se adica dende fai anos a
comerciar coa saúde da poboación o cambio de titularidade non significou ningún
cambio de política asistencial nin de persoal. Moi ao contrario representantes dxs
traballadorxs volven a denunciar diante da Inspección de Traballo graves deficiencias
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nas condicións de traballo.
Levan anos soportando os abusos laborais que agora se ven agravados pola
pandemia: falta de equipos de protección individual (EPI) axeitados fronte a contaxios
por COVID-19, máscaras cirúrxicas para realizar PCR en lugar de FFP2 ou FFP3,
saturación dos centros policlínicos dependentes do hospital, en especial o situado na
Gran Vía, o que impide manter a distancia de seguridade. Segue producíndose moita
1
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rotación entre distintas áreas o que favorece a posibilidade de

contaxios por

coronavirus. Uns rateos profesionais/doentes moi por enriba do recomendado e da
media existente no Sergas, así como un máis que elevado número de contratos con
redución de xornada, non por petición dxs traballadorxs. A todo isto hai que engadir a
inaceptábel situación de que o cadro de persoal leva 11 anos co convenio colectivo
conxelado.
Estamos falando dun centro sanitario que ten unha estreita relación co Sergas.
Os recursos deste hospital incorpóranse como elemento fundamental no proceso de
planificación e xestión das prestacións transcendendo o ámbito clásico de concertación.
Povisa é un grande perceptor de diñeiro público a través do concerto de máis de
80 millóns de euros anuais, supón arredor do 40% da totalidade da actividade sanitaria
que o Sergas concerta con entidades privadas.
Polo tanto todo o que acontece neste centro sanitario ten que ser fiscalizado polo
Sergas. Situación laboral do seu cadro de persoal, rateos, quendas... calidade da
asistencia que se presta.
A Xunta de Galiza que deixar actuar como comercial dos propietarios deste
centro sanitario e ten que actuar como garante da calidade da atención sanitaria da
poboación adscrita a Povisa así como a velar polo mantemento dos postos de traballo,
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respecto polos dereitos laborais do persoal deste centro hospitalario.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª:
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Considera o Goberno galego que as disposicións e normas de aplicación
establecidas polo Sergas para os seus centros propios se están a cumprir nos centros cos
que ten concertos?
Considera que se están a respectar os dereitos das 1500 persoas que forman o
cadro de persoal do Hospital Povisa cun convenio laboral conxelado desde hai 11 anos?
Que accións ten realizado para que se remate con esa anómala situación?
É coñecedor das denuncias presentadas polxs representantes dxs traballadorxs
diante da Inspección de Traballo? De ser así que actuacións ten realizado para esixirlle a
Povisa rectificación nos reiterados incumprimentos laborais?
Cal é a razón de non ter accedido á manter a reunión que xs representantes dxs
traballadorxs teñen solicitado ha máis dun mes?
Coida o Goberno galego que xs doentes que teñen asignado Povisa para a
atención hospitalaria están sendo atendidxs con rateos de calidade e de profesionais
equiparables como mínimo á media dos Hospitais públicos do Servizo Galego de
Saúde?
Que accións ten realizado para garantir que no hospital Povisa se están a
cumprir con todos os protocolos establecidos (materiais, número de profesionais,
distancias de seguridade...) para a protección dxs traballadorxs e dxs doentes diante da
CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
REXISTRO-4hyJt5NJp-2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

COVID-19?
Que accións ten realizado a Xunta para actuar como garante da calidade da
atención sanitaria da poboación adscrita a Povisa así como dos dereitos laborais do
persoal deste centro hospitalario?
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Que seguimento realiza a Xunta do cumprimento das condicións establecidas no
concerto con Povisa?

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Alexandra Fernández Gómez
Carme González Iglesias
Iria Carreira Pazos
Olalla Rodil Fernández
Deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 21/07/2022 13:34:29
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Alexandra Fernández Gómez na data 21/07/2022 13:34:33

María do Carme González Iglesias na data 21/07/2022 13:34:41

Iria Carreira Pazos na data 21/07/2022 13:34:48
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Iria Carreira Pazos e Montserrat Prado Cores,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª, sobre a Estratexia galega de soidade non desexada e as medidas
que debe adoptar a Xunta de Galiza ao respecto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Galiza conta a día de hoxe, segundo os últimos datos publicados polo Instituto
Galego de Estatística (IGE), con 238.371 fogares unipersoais. Deles, 122.731 están
formados por persoas maiores de 65 anos, a maioría mulleres (62,73%).
A soidade non desexada é na actualidade un dos maiores riscos para o deterioro
das persoas e un factor determinante que favorece a aparición de situacións de
dependencia, segundo advirte a Organización Mundial da Saúde (OMS).
En 2019 o Parlamento acordou, por unanimidade, instar a Xunta de Galiza a
elaborar unha Estratexia para abordar esta realidade, a da soidade non desexada, e
intervir de maneira integral sobre ela. Porén, até o momento e máis alá dos anuncios en
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medios de comunicación, esta non foi aprobada nin tampouco presentada na Cámara
para que poida ser analizada e debatida polos grupos.
A crise sanitaria provocada pola Covid19 e especialmente o enorme impacto
social que está a ter, afectou e afecta de maneira especial ás persoas maiores e máis
aínda aquelas que viven. As medidas de distanciamento social, o peche de espazos de
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lecer e as limitacións impostas á mobilidade teñen un maior impacto emocional nelas
que pode facer empeorar as súas condicións de vida.
Desde o Bloque Nacionalista Galego temos insistido moito ao longo destes
meses na urxencia de deseñar un novo modelo de coidados que faga corresponsábel o
conxunto da sociedade, que despregue unha rede de servizos públicos forte e garanta a
mellor atención das persoas maiores e dependentes priorizando a permanencia destas
nos seus fogares. Nese novo modelo de coidados a teleasistencia debe ser unha peza
chave.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
. Cando vai aprobar a Xunta de Galiza a Estratexia de prevención, atención e
abordaxe integral da soidade non desexada?
. Vai remitila ao Parlamento para que sexa debatida e aprobada nel?
. Que medidas prevé incorporar nela?
. Elaborou o Goberno galego algún informe ou diagnose de situación previa para
a súa elaboración?
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. De ser así, cales son as conclusións do mesmo e quen se encargou da súa
elaboración?

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022

2

139490

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

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

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 21/07/2022 13:37:59

Iria Carreira Pazos na data 21/07/2022 13:38:03
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª, sobre a Estratexia galega de envellecemento activo 2016-2020.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Asemblea Xeral das Nacións Unidas declarou a década 2021-2030 como a
década do envellecemento saudábel cuxa base na Estratexia e no Plan de Acción
Mundiais da OMS centrados nesta materia. O obxectivo da organización internacional é
reducir as desigualdade en materia de saúde e mellorar a vida das persoas maiores, as
súas familias e as súas comunidades a través de catro esferas: mudar a maneira na que
pensamos, sentimos e actuamos a respecto da idade e o edadismo; desenvolver as
comunidades de maneira que promovan as capacidades das persoas maiores; prestar
servizos de atención integrada e atención primaria de saúde centrados na persoa e
proporcionar acceso á asistencia a longo prazo das persoas maiores que a precisen.
Pola súa banda, a Xunta de Galiza aprobou en 2016 a Estratexia galega de
envellecemento activo (ESGAEN) co obxectivo, dicía, de situar Galiza “como
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referente” neste campo “desde unha perspectiva centrada nas persoas”. Un documento
amplo composto por liñas estratéxicas, obxectivos operativos e accións concretas para
os conseguir arredor de catro eixos: o emprego, a participación na sociedade; a vida
independente, activa e segura; e a non discriminación e a igualdade de oportunidades.
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Transcorrido o período de vixencia da estratexia é preciso facer unha avaliación
do seu cumprimento e do grao de implantación e aplicación das medidas nel recollidas.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
. Que avaliación fai a Xunta de Galiza do grao de cumprimento da Estratexia
galega de envellecemento activo?
. Cantas e Cales das medidas previstas na estratexia foron executadas? Cantas e
cales non?
. Que orzamento investiu a Xunta de Galiza na aplicación da ESGAEN?
. Vai elaborar unha nova estratexia a Xunta de Galiza?

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Montserrat Prado
Cores e Iria Carreira Pazos, deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,

presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 5ª, sobre as medidas
que debe adoptar a Xunta de Galiza para ampliar e reforzar a rede de Centros de
Información ás Mulleres a través do impulso de modificacións no Decreto 130/2016, do
15 de setembro, polo que se establecen os requisitos e o procedemento para o
recoñecemento e acreditación dos centros de información á muller de titularidade das
entidades locais de Galiza, así como para a modificación e extinción do seu
recoñecemento.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Os Centros de Información ás Mulleres (CIM) defínense como recursos de
carácter permanente desde os cales se articula unha intervención global dirixida ás
mulleres e que proporcionan asesoramento xurídico, atención psicolóxica, orientación
profesional e sociolaboral, así como calquera outra información encamiñada á
consecución da igualdade efectiva entre mulleres e homes. Así aparece recollido no
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Decreto 130/2016, do 15 de setembro, que os regula.
Neste senso, se ben os CIM son de titularidade municipal, a Xunta de Galiza
delimita os requisitos que deben cumprir para a súa creación, os seus principios de
actuación e as súas funcións, entre outros e tamén contribúe ao seu financiamento a
través de convocatorias anuais en réxime de subvención.
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A respecto do financiamento a Xunta de Galiza estabelece unha contía total
máxima de axuda que se pode conceder ao abeiro do Programa de apoio aos CIM é de
45.000 euros, no caso de que se trate dunha solicitude individual, e de 120.000 euros, no
caso de que se trate dunha solicitude para a xestión compartida ou dunha entidade
resultante dunha fusión de concellos.
Este tope máximo limita de facto o cadro de persoal do que dispoñen a maior
parte dos CIM así como o seu orzamento tal e como sinalou a Fegamp no seu 1º
Informe sobre a acción dos concellos galegos a maior parte dos centros (47%) conten
cun financiamento entre 50mil e 100mil euros, o 27% menos de 50mil e outro 27%
máis de 100mil.
Estas limitacións orzamentarias –en canto á aportación da Xunta de Galiza e a
imposibilidade ou negativa dos concellos a incrementar as súas aportacións derívase en
que o groso dos recursos económicos van dirixidos ao pagamento do persoal e dos
custes de mantemento dos centros mentres que apenas o 5% se destina a accións de
prevención e promoción da igualdade.
Asemade, o cadro de persoal dunha parte importante dos CIM está conformada
apenas polos perfís profesionais esixidos como mínimo legal para a súa creación e
acreditación (persoal de asesoramento xurídico e atención psicolóxica) o que limita
moito o traballo que poden desenvolver.
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Xunto a isto, a ausencia de centros no conxunto do territorio e a ausencia de
rateos de persoal a respecto do volume de poboación que atenden na normativa actual,
afondan na sobrecarga de traballo de moitas profesionais e CIMs.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
. Que valoración fai a Xunta de Galiza da situación actual da rede CIM?
. E, especificamente, dos centros urbanos e das cabeceiras de comarca?
. Ten pensado adoptar algunha medida, económica e/ou normativa, para mellorar
o funcionamento e reforzar estes centros fundamentais na loita contra a violencia
machista e a prol da igualdade?

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022

Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Iria Carreira Pazos
Montserrat Prado Cores
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Deputadas e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Rodríguez Dacosta, Martín Seco García, Marina Ortega Otero,
Eduardo Ojea Arias, Luís Manuel Álvarez Martínez 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 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes.
O Grupo Parlamentario Socialista leva tempo insistindo en que o principal
problema para que se produzan os lumes en Galicia é o abandono absoluto no que
se atopa o noso rural, consecuencia do cal temos máis territorio improdutivo e
con unha importante carga de biomasa. Por outra banda cada día vese como se
desmantelan novos servizos públicos e privados.
A situación que nos atopamos no rural é unha poboación cada día con menos
servizos sanitarios, educativos e de servizos sociais para a infancia e maiores,
desmantelamento dos servizos bancarios, o transporte público etc.
Como imos a loitar contra o lume se cada día temos menos terra produtiva, se a
agricultura, a gandería e a xestión forestal sostible teñen cada vez menos peso na
Galicia Rural, que fai que o territorio se estea a transformar de xeito estrutural,
nunha bomba de biomasa formada por miles de hectáreas de mato e arborado
desordenado, en continuidade e sen apenas presenza dos cortalumes naturais que
forman as terras de labor, pastos, e prados, que protexen as masas forestais e os
núcleos de poboación,.
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A grande debilidade que ten a nosa foresta é que a silvicultura preventiva é
practicamente inexistente. Exemplo ben claro é a contratación das brigadas
forestais de fixos descontinuos traballando entre 6 e 9 meses, que si traballasen
todo o ano eses meses que están inactivos poderían estar facendo silvicultura
preventiva. E que dicir das brigadas municipais que teñen que facer silvicultura
preventiva na época de máximo risco de incendios, consecuencia de ter contratos
so de 3 meses.
Urxe que se replantee o modelo de gastar case unha centena de millóns de euros
anuais en medios de extinción, sen levar a cabo o traballo para dotar de actividade
ao noso rural, sen levar a cabo os traballos de prevención, de ordenación do
territorio, de educación e acción sociolóxica ambiental.
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O informe do Consello de Contas no ano 2016 amosábanos que o Plan Forestal
de Galicia elaborado no 1992 e que sinalaba o camiño da política forestal ata o
ano 2030 tiña en previsión que se dedicara un 13 % do diñeiro a prevención e
extinción de incendios e o 87 % ao fomento e desenvolvemento forestal, a
realidade é que se dedica máis dun 80 % a extinción de incendios forestais e un
escaso 20 % a prevención ou políticas de desenvolvemento dos ecosistemas
forestais (estamos moi lonxe do que ten que ser unha política forestal equilibrada
na que se busque a sustentabilidade do patrimonio forestal e dos ecosistemas de
Galicia). Máis de 2.500 millóns de euros vanse a gastar nestas dos próximas
décadas en extinción se segue a mesma política que ata o momento.
Outra das cuestións que debe mudar é a debida xestión forestal sostible que debe
ter a Xunta de Galicia, onde se sinerxien tanto os aspectos económicos como os
ambientais con os sociais desenrolando unha xestión sostible do territorio
agrogandeiro e forestal como unha acción política decidida que poña enriba da
mesa un modelo asentado na realidade.
Co compromiso de todo o territorio e toda a poboación en dereitos e obrigas, non
se pode permitir que nunha zona se concentre toda a produción forestal mentres
que a outra ampla zona se lle someta a obriga de aportar valores naturais sen
ningún tipo de compensación económica e soamente con limitacións de uso no
seu territorio.
Hai que desenrolar sen máis demora os PORF como así o di a recomendación
número 2 do Parlamento galego, que establece que tiñan que estar feitos antes
que finalizase o 2024, una vez aprobada a Revisión do PFG de tódolos distritos.

CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
REXISTRO-JqHMqURGJ-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

De xeito paralelo deberan de poñer en marcha, modelos de xestión forestal
individual ou por xestor forestal, que sexan verdadeiros instrumentos no que se
asentase o sector forestal, débese regular o que pode ou non pode facer un xestor
en todas as súas parcelas, a unidade de xestión non pode ser a parcela concreta,
ten que ser xestor e sendo así este terá que dedicar parcelas a produción e outras a
conservación, seguindo o modelo da agricultura e a gandería para a PAC.
Estanse a producir incendios convectivos que podemos denominar como de sexta
xeración, cunhas condicións que fan que a loita contra o lume sexa moi complexa
polas condicións atmosféricas que combinan altas temperaturas, baixa humidade
e fortes ventos, a chamada regra climatolóxica do 30/30/30, debe de facer que
analicemos como actuar ante o cambio climático que estamos a sufrir e o
aumento do combustible nos montes derivado do despoboamento do rural galego.
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De feito debemos recordar o acontecido en Galicia no ano 2017 e a desgracia
acontecida no mes de xullo na nosa a Comunidade nas provincias de Ourense e
Lugo, concretamente nos concellos de Folgoso do Courel, A Pobra do Brollón,
Carballeda de Valdeorras e o Barco de Valdeorras (afectando o Parque Natural da
Serra da Enciña da Lastra) , Vilariño de Conso (afectando o Parque Natural do
Invernadeiro) como tamén no Concello de Oímbra.
Debemos modificar o actual sistema de prevención, analizando as zonas
abandonadas principalmente en Lugo e Ourense, elaborando o correspondente
mapa de riscos segundo fixa a Lei de incendios, algo que vimos reclamando por
parte deste grupo dende hai tempo e que tería que figurar nos Pladigas e ano tras
ano non aparece, posto que nin o PEIFOGA ni no PLATERGA o teñen. Con este
tipo de incendios tan virulentos, o Goberno galego debera desenrolar un estudo
profundo coa elaboración entre outros dun mapa de combustibles actualizado,
cruzando a información coa ocorrencia dos lumes e sendo precisos nas zonas
onde aplicar medidas preventivas que non so teñen que ser rozas, xa que con este
tipo de lumes que xeran unha gran cantidade de focos secundarios é preciso
deseñar unha paisaxe en mosaicos onde haxa unha multifuncionalidade de usos
de forma que cando eses focos se xeran se poidan illar da maneira máis rápida
posible.
Como medida complementaria é fundamental que o Goberno galego teña
realizados plans de autoprotección e evacuación para todas as aldeas, coa
colaboración dos concellos e dos servizos de emerxencias locais e comarcais.
Necesitamos avanzar na profesionalización deste sector, cuns traballos de alto
risco, nos que en moitos casos non se garante unhas condicións salariais
axeitadas, nin o equipamento material e técnico axeitado, nin a formación
imprescindible para a extinción de incendios e a realización dos labores de
prevención dos traballadores e traballadoras.
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Todo isto, demostrado nos últimos anos, leva a unha maior descoordinación,
menor eficacia, maior falla de profesionalización duns traballos onde o perigo e o
risco son unha constante.
Os traballos de prevención de lumes (áreas cortalumes, devasas, faixas auxiliares
de pistas e camiños, faixas de xestión de biomasa), non se realizan ao seu debido
tempo, unha boa parte realízanse fóra da época axeitada non cumprindo co
obxectivo que debe ter unha política de prevención de incendios forestais.

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
139501

Os traballos de prevención de incendios forestais e de xestión de biomasa deben
de realizarse antes do mes de xuño de cada ano.
No Pladiga faise referencia a accións dirixidas a poboación, entre outras “accións
sociolóxicas e de educación ambiental”, pero atopámonos con que a maior parte
das chamadas “Aulas Forestais” están pechadas.
Non hai campañas de formación/sensibilización dirixidas ao conxunto da
poboación escolar tampouco a cidadanía, un dos teóricos obxectivos que non se
cumpren por que non hai vontade de levar adiante estas actuacións
imprescindibles para mudar comportamentos "non se valora o que non se
coñece", se queremos cambiar determinadas pautas de comportamento e se
queremos que se poñan en valor os ecosistemas forestais de Galicia, débense
levar adiante campañas de educación e sensibilización para escolares e campañas
de concienciación dirixidas ao resto da poboación e diferenciadas por grupos de
poboación.
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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. Entende a Xunta de Galicia que hai que modificar os mecanismos de
prevención ante a aparición dos lumes de 6ª xeración?
2. Considera a reformulación nun dispositivo de prevención e extinción
único, profesional quipado dependente da Xunta de Galicia?
3. Con canto persoal, do recollido no Pladiga, contaba o SPIF a 1 de xullo de
2022, por categorías profesionais e distribución territorial por distritos
forestais?
4. Ten previsto a Xunta de Galicia unha mellora na profesionalización e
contra a temporalidade de tódalas brigadas contra incendios?
5. Sendo consciente a Xunta de Galicia da carencia de xefes de Brigada que
impedían a formación de brigadas municipais, por que non tivo en conta
esta circunstancia?
6. Cal foi o número de hectáreas queimadas en cada un dos grandes
incendios, desglosándoa en hectáreas arboradas e rasas, así como que
hectáreas arderon nos parques naturais afectados e en Rede Natura 2000?
7. Cales son as actuacións que ten previsto levar a cabo a Xunta de Galicia
para evitar a erosión do terreo, a perda de solo e os arrastres os lumes coa
consecuente afectación dos ecosistemas fluviais, nas zonas afectadas?
8. Cales son as accións que vai a levar a cabo a Xunta de Galicia para a posta
en actividade da superficie agrogandeira e forestal no territorio galego?
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9. Por que non desenrola a Xunta de Galicia unha xestión forestal sostible por
xestor forestal e equilibrada no territorio?
10. Por que non se desenrolan máis accións sociolóxicas e de educación
ambiental?
11. Por que están pechadas a maioría das aulas forestais?
12. Cal é o estado actual de execución, en materia de prevención de incendios
forestais, correspondente o ano 2022?
13. Cal é a inversión en materia de contratación actual de medios de extinción
de incendios forestais, correspondente o ano 2022?
14. Procedeu a Xunta de Galicia a petición de declaración de Zona Catastrófica
a raíz dos incendios de xullo na nosa Comunidade Autónoma?

Pazo do Parlamento, 21 de xullo do 2022

Asinado dixitalmente por:
María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 21/07/2022 13:34:27
Martín Seco García na data 21/07/2022 13:34:35
Marina Ortega Otero na data 21/07/2022 13:34:47
Eduardo Ojea Arias na data 21/07/2022 13:34:59
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 21/07/2022 13:35:06
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Patricia Otero Rodríguez na data 21/07/2022 13:35:18
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Á Mesa do Parlamento
Noelia Otero Lago e Noa Díaz Varela, deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a
súa resposta por escrito.
Os servizos de aula matinal, almorzo e madrugadores escolares, segundo as
diferentes denominacións que se veñen empregando por toda Galicia, son
servizos de asistencia, conciliación da vida laboral e familiar e apoio á
escolarización existentes en moitos centros educativos públicos da nosa
Comunidade Autónoma.
Na actualidade, a Xunta de Galicia e os regulamentos en materia de servizos
complementarios educativos só recoñecen como tales servizos os de comedor
escolar e transporte público escolar. Estes servizos de apoio á escolarización, que
se desenvolveron na súa orixe como servizos de apoio á poboación rural, deben
asumir a realidade dos tempos actuais e definirse como servizos esenciais de
apoio á conciliación familiar e laboral universalizando a súa existencia en todos
os centros de ensino públicos da comunidade.
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O Goberno de España lanzou o III Plan Estratéxico para a Igualdade Efectiva
entre Homes e Mulleres 2022-2025, do cal o seu segundo eixo de traballo, e que
cómpre lembrar concentra o 91 % dos recursos económicos do programa e se
centra na implementación de medidas para o emprego digno e a redución da
quebra salarial e das pensións, así como da corresponsabilidade nos coidados.
Que haxa escolas infantís de 0 a 3 anos e políticas públicas de conciliación como
o Plan Corresponsables, que permitan que as mulleres, que son as que
maioritariamente asumen esas tarefas de coidados, poidan exercer todos e cada un
dos seus dereitos e non soamente poder conciliar a vida laboral coa vida familiar,
senón tamén a vida persoal. En definitiva o apoio ás familias e ás mulleres dáse a
través da provisión de servizos públicos que permitan o acceso ao traballo.
O artigo 80 da LOE dispón a habilitación competencial que insta ás comunidades
autónomas a realizar as políticas de compensación en prol da igualdade de
oportunidades. Así mesmo, o artigo 112.5 dispón que as administracións
educativas potenciarán que os centros públicos poidan ofrecer actividades e
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servizos complementarios co fin de favorecer que amplíen a súa oferta educativa
para atender as novas demandas sociais, así como que poidan dispoñer dos
medios adecuados, particularmente daqueles centros que atendan unha elevada
poboación de alumnos con necesidade específica de apoio educativo.
No Decreto 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores
escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da
consellería con competencias en materia de educación, declárase que: “o disposto
no devandito decreto para os comedores escolares, é plenamente aplicable, polas
razóns xa expostas, aos servizos de madrugadores e de aula matina.l”.
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O certo é que na Comunidade Autónoma de Galicia, tense desenvolto servizos de
aula matinal e madrugadores escolares que constitúen de feito servizos educativos
complementarios, pero que non gozan de dereito tal recoñecemento. Esta
situación produce que estes servizos deban ser sostidos sen a supervisión,
implicación e apoio da Consellería de Educación, desenvolvéndose en aulas
adscritas á prestación de tales servizos, de forma análoga aos servizos de comedor
escolar, pero nunha situación aínda máis precaria ao non estar recoñecidos dentro
da propia normativa regulamentaria da Xunta de Galicia, o cal implica que a
Consellería non destine a tales servizos coidadores/as de apoio aos nenos e nenas
con necesidades educativas especiais, e dunha precarización maior aínda, dende o
punto de vista dos espazos de servizo, que os propios servizos de comedor
escolar.
A falta de persoas coidadoras é un problema sinaladamente acusado de igualdade
de oportunidades, contrario á aplicación das directrices universais de aprendizaxe
nos servizos complementarios, que a actual LOMLOE establece como principio
inspirador da programación, proxección e dotación dos servizos e actuacións
educativas, e provoca un agravio comparativo no acceso aos servizos para os
devanditos nenos e nenas, cando, como xa se sinalou, o artigo 112 da LOE
establece que os servizos complementarios deben ter unha especial sensibilidade
cara as necesidades específicas de apoio educativo (e polo tanto, cando máis para
as necesidades educativas especiais).
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Finalmente, o citado decreto da Consellería de Educación dispón na súa
disposición adicional terceira: “Asunción progresiva pola consellería con
competencias en materia de educación da xestión”
Por todo isto, as deputadas que asinan formulan as seguintes preguntas para a súa
resposta escrita:
1. Contemplan declarar servizo educativo complementario os servizos de aula

matinal, madrugadores escolares e almorzo?
2. Que valoración fan arredor da necesidade destes servizos?
Pazo do Parlamento, 15 de xullo do 2022

Asdo.: Noelia Otero Lago
Noa Díaz Varela
Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noelia Otero Lago na data 15/07/2022 10:18:44
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Noa Susana Díaz Varela na data 15/07/2022 10:18:52
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Á Mesa do Parlamento

Marina Ortega Otero, Julio Torrado Quintela, Carmen Rodríguez Dacosta
e Eduardo Ojea Arias, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia e ao abeiro do disposto no artigo 152
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta para
a súa resposta escrita.
A situación na sanidade pública da provincia de Ourense minguou na última
década pola desidia coa mesma por parte do Goberno galego do Partido Popular.
Os hospitais comarcais tiveron que soportar numerosos recortes nos seus
servizos e recursos humanos. Ao mesmo tempo, a falta de recursos e o recorte
de especialidades nos comarcais, fixo que o hospital de referencia na provincia,
o CHUO, viva unha situación de sobrecarga agraviada pola falta de recursos
humanos para facer fronte á mesma, na provincia máis envellecida de Galicia.
A gravidade da situación levou aos pediatras do Complexo Hospitalario de
Ourense (CHUO) a poñer en coñecemento da Valedora Pobo a situación de
“vulneración dos dereitos asistenciais dos menores de 14 anos que se están a
producir na actualidade na provincia de Ourense pola falta de previsión e mala
organización da xerencia deste centro”.
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A realidade é que dende o mes de febreiro hai unha xubilación e cinco baixas de
longa duración, das cales a maioría foron previsibles. De feito coñecíanse antes
de que os médicos internos residentes finalizaran a súa especialización, polo
tanto nun momento no que existía dispoñibilidade de pediatras que buscaban
ofertas de traballo. A xerencia decidiu a pesar da grave falta de recursos
humanos, non cubrir ditas baixas. Este feito derivou non só na sobrecarga
laboral dos pediatras, senón tamén na diminución dos servizos de consultas.
Ademais os hospitais comarcais de Verín e Valdeorras levan arrastrando ditas
carencias, incluso co cese dun facultativo recentemente no hospital de
Valdeorras no cal queda tan só un único pediatra.
O último calendario que a xerencia ordenou non logrou cubrir todas as gardas do
mes en ambos centros (CHUO e Hospital de Valdeorras). Esta situación deriva
na práctica na supresión total das consultas de subespecialidades durante todo o
verao e posteriormente por un tempo indefinido.
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Por parte da xerencia non se está a informar desta situación ás familias dos
menores, polo que se limitan a anular citas e dicir que serán citados
proximamente.
O máis grave acontece cando a propia xerencia admite que renuncian á atención
a prematuros menores de 30 semanas, polo que terán que ser derivados a outro
centro, neste caso a Vigo. Así mesmo comunicouse tamén aos hospitais
comarcais de Verín e Valdeorras.
Dende o Grupo Parlamentario Socialista consideramos que a situación é
inadmisible xa que se está a poñer en perigo a saúde dos menores da provincia
de Ourense por falta de dilixencia e investimento nunha cuestión vital.
Polo exposto, as deputadas e deputados asinantes formulan as seguintes
preguntas:
1.ª) Son conscientes da problemática que existe na provincia de Ourense con
pediatría?
2.ª) Por que non tomaron medidas a tempo?
3.ª) Como pensan solucionar unha cuestión de tal calado para os menores da
provincia?
Pazo do Parlamento, 13 de xullo de 2022
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Asdo.: Marina Ortega Otero
Julio Torrado Quintela
Carmen Rodríguez Dacosta
Eduardo Ojea Arias
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Marina Ortega Otero na data 15/07/2022 11:21:31
Julio Torrado Quintela na data 15/07/2022 11:21:47
María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 15/07/2022 11:21:58
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Eduardo Ojea Arias na data 15/07/2022 11:22:07
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Rodríguez Dacosta, 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 por escrito.
Os datos de paro do mes de xuño, publicados polo Ministerio de Inclusión,
Seguridade Social e Migracións, amplían a tendencia positiva do emprego, xa que
a creación de emprego mantén un bo ritmo, 2,6 % anual en Galicia, aínda que por
debaixo do que se rexistra no resto do Estado 4,3 % anual, e a porcentaxe de
contratación indefinida segue alcanzando cotas moi altas un 37 % sobre o total,
pero de novo este indicador é peor que no resto do Estado que é dun 44,3 % sobre
o total.

Desta forma, para UGT-Galicia os resultados obtidos durante o primeiro semestre
do ano confirman que a nova Reforma Laboral está a mostrarse eficaz á hora de
mellorar a calidade do emprego, outorgando maior estabilidade e certeza á clase
traballadora.

Con todo, é preciso alertar sobre a persistencia dun elevado número de persoas
desempregadas de longa duración, xa que, segundo os datos do primeiro trimestre
da EPA, contabilízanse ata 57.200 persoas paradas que levan máis de un ano
buscando emprego en Galicia.
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Trátase dunha cifra alarmante, sobre todo se temos en conta que, segundo a
última Enquisa de Condicións de Vida (2021), ata un 58,6 % das persoas
desempregadas atópanse en risco de pobreza ou exclusión social.

É necesario impulsar políticas activas de emprego máis eficaces, que se adapten á
realidade específica de cada persoa e logren unha rápida reinserción laboral para
todas elas.
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para a súa resposta escrita:

1. Que valoración fai o Goberno galego de que a creación de emprego na nosa
comunidade estea por debaixo da que se rexistra no Estado?
2. Que medidas está a adoptar o Goberno galego para diminuír esa diferencia?
3. Que medidas se están adoptando para lograr a inserción laboral de parados
e paradas de longa duración?
4. Cantas persoas desempregadas de longa duración conseguiron reinsertarse
no mercado laboral despois de participar en accións formativas da Xunta de
Galicia do 2021, e do 2022 ata a actualidade, por provincias e
especialidades formativas?
5. Que tipo de contrato subscribiron e se a reinserción tivo lugar nas
actividades e ocupacións derivadas da acción formativa recibida?

Pazo do Parlamento, 15 de xullo do 2022
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Asdo.: Carmen Rodríguez Dacosta
Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 15/07/2022 11:30:08
Julio Torrado Quintela na data 15/07/2022 11:30:18
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Marina Ortega Otero na data 15/07/2022 11:30:26
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Á Mesa do Parlamento
Paloma Castro Rey, 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 por escrito.
A situación sanitaria do Concello de Cerdedo-Cotobade atópase nunha situación
de caos que está a causar un grave prexuízo á veciñanza deste concello.
Dende o Grupo Socialista vimos reivindicando á Xunta de Galicia que tome
medidas para solucionar esta situación sen que pola súa parte exista resposta
algunha.
En concreto en relación á situación na que se atopa o PAC de Cerdedo, xa
rexistramos hai máis dun ano una iniciativa denunciando a deficiente asistencia
sanitaria que alí se está a prestar xa que o médico titular deste centro sanitario
goza de múltiples ausencias que non están a ser cubertas por ningún outro
facultativo.
Isto agrávase coa decisión política da Xunta de Galicia de non cubrir as vacacións
dos profesionais con novos facultativos senón que se utilice a denominada
“intersustitución” que consiste en incrementar o cupo aos médicos do mesmo
centro, incrementando notablemente o número de pacientes que ten que asistir
cada profesional e degradando con isto o servizo.
A esta falta da asistencia médica axeitada súmase a ausencia dun pediatra adscrito
a este centro, xa que este servizo é mancomunado entre varios concellos.
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Esta fórmula sumada á non cobertura das vacacións ou enfermidade ocasiona que
a ausencia da pediatra un día atrase ás revisións e as consultas ou obrigue as nais
e pais a unha labor de investigación para saber a que centro médico pode levar ás
súas fillas e fillos e posterior traslado a outros concellos.
A consecuencia desta falta de xestión da substitución dos facultativos provoca
que se saturen os servizos de urxencias de A Parda ou Montecelo en Pontevedra,
xa que é a atención sanitaria na que recorren as usuarias e usuarios na súa
desesperación por ser atendidos provocando os colapsos que abren todos os días
os nosos medios de comunicación.
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A situación é desesperante para os usuarios/as pero tamén para os profesionais.
As políticas do goberno do partido popular de Galicia nesta última década están a
dinamitar o noso sistema sanitario e como non se tomen medidas urxentes
dirixidas a un cambio de rumbo a asistencia sanitaria pública en Galicia vai saltar
polos aires.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para a súa resposta escrita:
1. Cree o goberno da Xunta de Galicia que neste momento, tralos recortes no
cadro de persoal se pode garantir unha atención sanitaria de calidade, aos
veciños e veciñas de Cerdedo – Cotobade?
2. Vai o goberno da Xunta de Galicia, cubrir con outro profesional, as
ausencias do médico adscrito ao PAC de Cerdedo?
3. Ten previsto cubrir as vacacións e os días libres do pediatra que presta
servizo de forma mancomunada no PAC de Cerdedo e concellos
limítrofes?
4. Vai este Goberno a aumentar o número de profesionais sanitarios no PAC
de Cerdedo co fin que poidan garantir unha atención sanitaria de calidade?

Pazo do Parlamento, 15 de xullo do 2022
Asdo.: Paloma Castro Rey
Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Paloma Castro Rey na data 15/07/2022 13:08:16
Julio Torrado Quintela na data 15/07/2022 13:08:25
Marina Ortega Otero na data 15/07/2022 13:08:33

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
139514

Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Gonzalo Caballero Míguez, 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 escrita.
No discurso de investidura da IX Lexislatura da Xunta de Galicia, o expresidente
Núñez Feijóo anunciou a fusión de concellos como a medida estrela para rematar
co minifundismo da planta municipal galega ao tempo de rematar co seu
raquitismo orzamentario.
Durante esa lexislatura materializáronse dúas fusións, unha en 2013 dos
concellos de Oza dos Ríos e de Cesuras dando lugar ao novo concello OzaCesuras, e no ano 2016 a fusión dos concellos de Cerdedo e Cotobade dando
lugar ao novo concello Cerdedo-Cotobade.
A Xunta de Galicia, nos decretos polos que se aprobaron as fusións voluntarias
dos ditos concellos dando orixe a un novo concello, establecía na propia
exposición de motivos que consideraba que concorrían razóns de conveniencia e
de oportunidade que aconsellaban a fusión iniciada polos concellos, xa que,
segundo consideraban os concellos interesados, o novo municipio, xurdido da
fusión, estaría en disposición de garantir unha prestación de servizos máis eficaz
e eficiente sen mingua da calidade da democracia local, de igual xeito,
fundamentábase en consideracións de orde xeográfica e económica e na
estimación por ambos os dous municipios de que da alteración derivarán
importantes vantaxes en canto á prestación de servizos, así como á adquisición de
novos e máis cuantiosos ingresos por parte doutras administracións públicas que
dos que poidan adquirir por separado.
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Pasados 9 e 6 anos respectivamente dende a materialización das dúas fusións, a
deputada e o deputado que asinan, solicitan en resposta escrita contestación ás
seguintes preguntas:
1ª) Que valoración fai o Goberno galego sobre o resultado acadado por estas dúas
fusións?
2ª) Ten feito o Goberno galego algún estudo sobre a posibilidade de impulsar
máis fusións dentro da nosa comunidade?
3ª) Cantos foron os recursos destinados aos concellos fusionados dende a
constitución de cada un dos novos concellos?
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4ª) Ten feito o Goberno galego algún estudo sobre o impacto que tivo cada unha
das fusións sobre o nivel de vida da cidadanía dos novos concellos, así como a
súa contribución á fixación de poboación?
Pazo do Parlamento, 18 de xullo de 2022

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 18/07/2022 13:51:39
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Gonzalo Caballero Míguez na data 18/07/2022 13:51:53
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Gonzalo Caballero Míguez, 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 escrita.
A pandemia da covid-19 provocou unha crise económica e social de dimensións
non coñecidas ata ese momento e que foi posible ir superando grazas aos
recursos económicos achegados pola Unión Europea e polos Estados para que
tanto as familias como os sectores produtivos e o emprego se puideran manter
sen deixar a ninguén atrás.
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Cando estabamos remontando esta crise, a invasión do exército ruso de Putin a
Ucraína, en febreiro deste ano, veu marcar unha nova etapa, agravando a
situación de inflación previa derivada da saída da crise coa consecuente suba de
prezos da enerxía en toda Europa, impactando novamente nas economías
domésticas, na competitividade das empresas e na industria, nos mercados
globais e sobre o crecemento económico a medio e longo prazo, cun incremento
do IPC interanual en xuño que chegou ao 11,1 en Galicia, case un punto máis que
no Estado (10,2). Unha situación que afecta ás familias en xeral, pero cébase
especialmente coas familias máis vulnerables e con determinados sectores
produtivos e, xa que logo, volve ser preciso o compromiso e impulso necesario
por parte de todas as administracións, que deben adoptar medidas que supoñan
minimizar o impacto da situación que están a padecer as familias, as persoas
autónomas e as empresas.
Ante esta realidade, o Goberno do Estado aprobou inmediatamente os reais
decretos lei 6/2022 e 11/2022 con medidas que supoñen máis de 15.000 millóns
de euros para paliar os efectos desta realidade socioeconómica, entre elas, o
incremento nun 15 % do Ingreso Mínimo Vital e das pensións non
contributivas, a creación dun bono social de 200 €, unha nova rebaixa dos
impostos aos combustibles, establecendo un límite dun 2% ao incremento dos
alugueres, incrementando o bono eléctrico para máis familias, a rebaixa dun 0,20
céntimos /litro nos combustibles ou coa aprobación do bono aluguer para xente
moza, que supón 235 €/mes para as persoas menores de 35 anos.
Durante este tempo, o ex-presidente Feijóo e o actual presidente da Xunta de
Galicia, Alfonso Rueda, dedicaron os seus esforzos a criticar as medidas postas
en marcha polo Goberno de Pedro Sánchez no canto de coadxuvar coa posta en
marcha de medidas inmediatas e eficaces para que ninguén quede atrás na nosa
comunidade, sendo a primeira medida de calado tomada polo actual presidente
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do executivo retirar a tarxeta básica que daba cobertura a 75.000 familias
galegas, anunciar o bono alugueiro para xente moza posto en marcha polo Estado
ou a posta en marcha dun programa de fomento da mobilidade sustentable
destinando 500.000 euros en axudas para a adquisición de bicicletas eléctricas.
Por iso, a deputada e o deputado que asinan, solicitan en resposta escrita
contestación ás seguintes preguntas:
1ª) Considera o Goberno galego suficientes as medidas que puxo en marcha para
axuda ás familias e aos sectores produtivos da nosa comunidade?
2ª) Cales van ser as medidas que vai achegar a Xunta de Galicia, neste segundo
semestre do ano para axudar ás familias galegas a superar esta situación de suba
dos prezos?
3ª) Cales van ser as medidas que vai achegar a Xunta de Galicia, neste segundo
semestre do ano, para axudar aos sectores produtivos máis afectados polo
incremento da inflación na nosa comunidade?
4ª) Que valoración fai o Goberno galego sobre as medidas adoptadas neste
primeiro semestre do ano para axudar ás familias e aos sectores produtivos máis
afectados polo incremento dos prezos na nosa comunidade?
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Pazo do Parlamento, 19 de xullo de 2022

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 19/07/2022 12:48:39
Gonzalo Caballero Míguez na data 19/07/2022 12:48:53
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Gonzalo Caballero Míguez, 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 escrita.
A pandemia da covid-19 provocou unha crise económica e social de dimensións
non coñecidas ata ese momento e que foi posible ir superando grazas aos
recursos económicos achegados pola Unión Europea e polos Estados para que
tanto as familias como os sectores produtivos e o emprego puidesen manterse sen
deixar a ninguén atrás.
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Cando estabamos remontando esta crise, a invasión do exército ruso de Putin a
Ucraína, en febreiro deste ano, veu marcar unha nova etapa, agravando a
situación de inflación previa derivada da saída da crise coa consecuente suba de
prezos da enerxía en toda Europa, impactando novamente nas economías
domésticas, na competitividade das empresas e na industria, nos mercados
globais e sobre o crecemento económico a medio e longo prazo, cun incremento
do IPC interanual en xuño que chegou ao 11,1 en Galicia, case un punto máis que
no Estado (10,2). Unha situación que afecta ás familias en xeral, pero cébase
especialmente coas familias máis vulnerables e con determinados sectores
produtivos e, xa que logo, volve ser preciso o compromiso e impulso necesario
por parte de todas as administracións, que deben adoptar medidas que supoñan
minimizar o impacto desa situación que están a padecer as familias, as persoas
autónomas e as empresas.
Ante esta realidade, o Goberno do Estado aprobou inmediatamente os real
decretos lei 6/2022 e 11/2022 con medidas que supoñen máis de 15.000 millóns
de euros para paliar os efectos desta realidade socioeconómica, entre elas, o
incremento nun 15 % do Ingreso Mínimo Vital e das pensións non
contributivas, a creación dun bono social de 200 €, unha nova rebaixa dos
impostos aos combustibles, establecendo un límite dun 2 % ao incremento dos
alugueres, incrementando o bono eléctrico para máis familias, a rebaixa dun 0,20
céntimos /litro nos combustibles ou coa aprobación do bono aluguer da xente
moza, que supón 235 €/mes para as persoas menores de 35 anos.
Durante este tempo, o ex-presidente Feijóo e o actual presidente da Xunta de
Galicia, Alfonso Rueda, dedicaron os seus esforzos a criticar as medidas postas
en marcha polo Goberno de Pedro Sánchez no canto de coadxuvar coa posta en
marcha de medidas inmediatas e eficaces para que ninguén quede atrás na nosa
comunidade, sendo a primeira medida de calado tomada polo actual presidente
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do executivo retirar a tarxeta básica que daba cobertura a 75.000 familias
galegas, anunciar o bono alugueiro para xente moza posto en marcha polo Estado
ou a posta en marcha dun programa de fomento da mobilidade sustentable
destinando 500.000 euros en axudas para a adquisición de bicicletas eléctricas.
Tendo en conta os últimos datos publicados polo IGE, que nos revelan que en
2020 en Galicia tiñamos 44.442 fogares que se atopaban en carencia material
severa, 4.330 fogares máis que en 2019, situación na que se atopan os fogares
que teñen carencia, polo menos, en catro conceptos entre non poder permitirse ir
de vacacións nin unha semana ao ano; non poder permitirse unha comida de
carne, polo ou pescado polo menos cada dous días; non poder permitirse manter
a vivenda cunha temperatura adecuada; non ter capacidade para facer fronte a
gastos imprevistos; ter retrasos no pagamento de gastos relacionados coa vivenda
principal (hipoteca ou aluguer, gas, comunidade, etc.); non poder permitirse
dispoñer de coche; non poder permitirse dispoñer de teléfono (fixo ou móbil);
non poder permitirse dispoñer de televisor en color ou non poder permitirse
dispoñer de lavadora.
Por iso, a deputada e o deputado que asinan, solicitan en resposta escrita
contestación ás seguintes preguntas:
1ª) Cales foron os recursos totais que recibiu a Xunta de Galicia do Goberno do
Estado durante os anos 2020 a 2022 para bono social eléctrico e bono social
térmico?
2ª) Cales foron os recursos que dedicou a Xunta de Galicia para complementar o
bono social eléctrico e térmico do Estado durante os anos 2020-2022?
3ª) Cal foi a execución orzamentaria dos recursos destinados a bono social
eléctrico e bono social térmico durante os anos 2020-2022?
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Pazo do Parlamento, 19 de xullo de 2022

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 19/07/2022 12:07:41
Gonzalo Caballero Míguez na data 19/07/2022 12:07:55
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Gonzalo Caballero Míguez, 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 escrita.
A Organización Mundial da Saúde declarou o 11 de marzo a pandemia mundial
provocada pola covid-19 o que supuxo que o 14 de marzo o presidente do
Goberno, Pedro Sánchez, decretase o estado de alarma adoptando medidas
inmediatas para frear a propagación do virus, o que supuxo a paralización ata o
mes de xuño de practicamente toda a actividade económica e a partir dese
momento con aperturas paulatinas en determinadas actividades, véndose nalgúns
casos interrompida, engadindo, polo tanto, á crise sanitaria unha crise económica
e social sen precedentes.
As medidas de confinamento, a paralización da actividade produtiva, as
restricións á mobilidade e o distanciamento social obrigaron ás administracións a
tomar unha serie de medidas absolutamente necesarias que supuxeron un
incremento importante dos recursos precisos para atender as novas necesidades,
así o Goberno do Estado despregou inmediatamente unha serie de medidas para
que as CC.AA puidesen atender os gastos extraordinarios no ámbito sanitario e
educativo e tamén para que proporcionasen axudas directas ás empresas e
persoas traballadoras autónomas máis afectadas pola crise.
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Así, o 16 de xuño de 2020 o Goberno do Estado aprobou o Fondo Covid-19
dotado con 16.000 M€ para que as CC.AA puidesen financiar os gastos da
pandemia, un fondo non reembolsable e que non ía xerar máis débeda nin
intereses. Destes fondos covid en 2020 correspondéronlle á Xunta de Galicia 735
millóns de euros, 418 millóns para sanidade, 93 millóns para educación e 224
millóns de euros para compensar a redución da actividade económica.
Posteriormente, o Goberno do Estado seguiu achegando fondos ás comunidades
autónomas para que puideran seguir facendo fronte ás consecuencias da
pandemia, dos que a Xunta de Galicia recibiu, entre outros, 17 millóns de euros
do Fondo Social Extraordinario para minimizar o impacto social da pandemia,
1,9 millóns de euros para bolsas de comedor, 20,3 millóns de euros para o
sistema da autonomía e a atención á dependencia (SAAD), 272 millóns de euros
de fondos Feder máis para gasto sanitario e 441 millóns de euros dos fondos
React-EU (253,8 millóns en 2021 e 88,2 millóns en 2022) para reforzar a
educación, a sanidade e os servizos sociais, así como para apoio a pemes e
autónomos.
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Ante esta situación a deputada e o deputado que asinan, solicitan en resposta
escrita contestación á seguinte pregunta:
Que recursos económicos achegou a Xunta de Galicia nos anos 2020 e 2021 aos
concellos galegos para poder facer fronte ao incremento de gasto derivado pola
aplicación de medidas que eviten a propagación do virus?
Pazo do Parlamento, 19 de xullo de 2022

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 19/07/2022 12:40:53
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Gonzalo Caballero Míguez na data 19/07/2022 12:41:08
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Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Daniel Pérez López e Luis Bará Torres,
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
escrita, sobre a resolución dos procesos selectivos da Oferta de Emprego Público de
2019 da Xunta de Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto
refundido do Estatuto Básico do Empregado Público establece a obrigatoriedade de
resolver no prazo de 3 anos as ofertas de emprego público.
Como é preceptivo -por ser necesaria a aprobación e planificación anualmediante Decreto 33/2019 (DOG 5 de abril de 2019) a Xunta de Galiza aprobou a
Oferta de Emprego Público correspondente ao exercicio 2019. É abondo elocuente que
na propia Oferta de Emprego Público contemplábase a posibilidade de incluír nun único
proceso selectivo todas aquelas prazas xa previstas nas OEPs de 2016, 2017 e de 2018
cuxos procesos aínda non foran convocados. Val dicir, a Xunta recoñece a vulneración
legal en que incorreu e que infrinxiu as previsións contidas nas OEPs (malia o limitado
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das mesmas en virtude da taxa de reposición existente), polo que permitía acumular aos
procesos selectivos de 2019 todas as prazas previstas nas OEPs de exercicios anteriores.
A pesares do expreso recoñecemento dos reiterados incumprimentos legais e da
consecuente precarización do emprego público na Xunta de Galiza non se apreciou, nin
aprecia un propósito real de emenda. Así, non é ate máis de 6 meses despois de
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publicada a OEP de 2019 cando se empezan a convocar os procesos selectivos
correspondentes á mesma. Algúns dos que, como xa se indicou, contemplaban prazas
relativas a outras OEPs de exercicios anteriores, 2016, 2017 ou 2018.
Pois ben, os procesos selectivos convocados nos meses de novembro e
decembro de 2019 que por exemplo atinxe a prazas de educadoras, traballadoras sociais,
terapeutas ocupacionais, persoal de prevención de incendios, auxiliares de enfermería...
e que, como fica exposto, xa levaba un retraso de varios anos; aínda están pendentes de
resolución. Convocado o proceso selectivo en 2019 e celebrada con notable retraso a
fase de oposición (2021), aínda está pendente de resolución a fase de concurso, polo que
o proceso de selección máis de 2 anos e media da convocatoria aínda está pendente de
resolución.
A Xunta de Galiza segue sen respectar o prazo máximo de duración das OEPs e
segue contrariendo os requirimentos e advertencias da Unión Europea, fomentando a
precarización no emprego público e o que, posiblemente é peor, provocando a incerteza
e inseguridade nas persoas inseridas nos procesos de selección que ven condicionadas as
súas expectativas para unha planificación vital á espera da resolución dos procesos
selectivos.
En suma, a política da Xunta de Galiza no que atinxe ás OEPs pode resumirse
en incumprimentos legais reiterados, precarización do emprego público e nulo respecto
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e consideración coas persoas participantes nos procesos selectivos.

E por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
. Como valora a Xunta de Galiza a ausencia de cumprimento das OEPs
correspondentes aos exercicios 2016, 2017 e 2018?

2

139524

OFICINA PARLAMENTAR

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

. Entende que a inexistencia de cumprimento das referidas OEPs cumpre coa
legalidade e fomenta a precariedade no emprego público?
. Por que razón os procesos selectivos convocados a finais de 2019 en
cumprimento da OEP de 2019 non están resoltos?
. Entende a Xunta de Galiza que o citado incumprimento e o atraso na resolución
dos procesos selectivos, condiciona e limita as expectativas vitais e laborais das persoas
que participan nos mesmos?
. Existe persoal abondo para resolver os procesos selectivos ou é a carencia de
persoal a que permite tan importante retraso?
. Vencido o prazo máximo para a execución da OEP de 2019, cando ten previsto
a Xunta de Galiza resolver os procesos selectivos convocados na súa virtude?

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022

Asdo.: Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Daniel Pérez López
Luis Bará Torres
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Deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Xosé Luis Bará Torres na data 20/07/2022 09:42:00

Daniel Pérez López na data 20/07/2022 09:42:03
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Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 20/07/2022 09:42:12
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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 escrita, sobre os espazos naturais afectados polos lumes dos días 15 a 19 de
xullo de 2022 e seguintes así como os medios de extinción empregados e as medidas
adoptadas e previstas para combater os danos causados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Os lumes do mes de xullo, especialmente os da crise concentrada principalmente
no interior de Lugo e nas zonas de Oímbra, Valdeorras e Pradoalbar a partires da
tormenta explosiva do 14 de xullo afectaron gravemente a varias zonas protexidas.
Así vimos serias afectacións en distintos espazos protexido spola Rede Natura
2000 como Os Ancares-Courel, ou os parques naturais da Serra da Enciña da Lastra e da
Serra do Invernadeiro.
Máis aló doutras consideracións é importante que o Parlamento de Galiza teña
información detallada en relación a que medidas de prevención específicas estaban en
vigor nestes e outros espazos de especial relevancia natural xa que é responsabilidade da
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Xunta de Galiza velar pola súa protección primeiro e, en todo caso, pola súa
recuperación e rexeneración, para controlar no posíbel as consecuencias negativas do
lume e evitar máis danos.
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Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
. Que espazos naturais resultaron afectados polo lume no mes de xullo, e
concretamente entre na crise orixinada após a tormenta explosiva do xoves 14 de xullo?
. Que superficie resultou afectada polo lume nestes espazos naturais (total e en
cada un)?
. Que medidas de prevención específicas se tomaran neses espazos naturais nun
ano de condicións climatolóxicas tan extremas como o que estamos a vivir?
. Que medidas preventivas se empregaron en relación aos núcleos de poboación
situados dentro do perímetro deses parques?
. Que medios se empregaron para a extinción dos lumes nos parques naturais?
. Que medidas se adoptaron ou se prevén adoptar para combater os danos
causados polos lumes nos espazos naturais?

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022

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

Xosé Luis Rivas Cruz na data 20/07/2022 09:54:50

María del Carmen Aira Díaz na data 20/07/2022 09:54:54
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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 escrita, sobre os motivos polos que o goberno galego non opta por un SPDIF
único, profesionalizado en prevención e extinción de lumes e apto para todo tipo de
emerxencias nomeadamente as rurais

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Na segunda semana de xullo de 2022 arrancou unha vaga de lumes con orixe
natural que provocou a queima, en só 5 días, de case o cuádruplo de todas as hectáreas
que arderan en Galiza en 2021. Unha crise de incendios forestais que neste momento
aínda non rematou e que, en moitos lugares, nos deixou á vontade do vento e os
elementos, atacando incluso varias decenas de núcleos de poboación en distintos lugares
con resultados en máis dun caso catastróficos no referido aos bens materiais.
A día de hoxe o sistema galego de Prevención e Defensa Contra os Incendios
Forestais continúa a estar formado por brigadas de bombeiros forestais de distintos
períodos de duración: de 12, de 9 e de 6 meses. Deste xeito, boa parte do persoal de

CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
REXISTRO-AkgFoS9Cq-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

incendios continúa a ser iso que se chama fixo-discontinuo; é dicir, man de obra
temporal barata, precarizada e con menor capacidade profesional debido precisamente á
súa precarización. A este sistema súmanse outros efectivos como GES ou brigadas
municipais (estas últimas de 3 meses) o que aínda dispersa e precariza máis aos e ás
profesionais do SPDIF.

1

139530

OFICINA PARLAMENTAR

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

Ao tempo, a climatoloxía iniciou hai uns poucos anos un cambio con ciclos
dentro do ano cada vez máis frecuentes de altas temperaturas, seca persistente,
humidade moi baixa e, debido ó abandono do rural, existencia de enormes masas de
combustible a xeito de matogueira. Este ano 2022 está a ser un claro e triste exemplo do
que vimos de afirmar.
É preciso incidir de novo en que o despoboamento do Rural trae consigo o
aumento da masa de combustible e a ausencia de brazos e maquinaria que o procese
para usos agrícolas, facendo necesario unha labor de prevención durante case todo o
ano.
Neste 2022, na primeira (e agardamos que última) grave crise de lumes que
estamos a vivir, atopámonos con denuncias de falta de efectivos e a unha
incomprensíbel inexistencia das brigadas municipais que na súa grandísima maioría non
están incorporadas ao servizo e que a Xunta de Galiza non cansa de promocionar como
“fundamentais”. A isto súmase o feito de que as baixas das traballadoras e traballadores
non están a ser cubertas de xeito xeneralizado, o que deixou ao SPDIF nunhas
condicións realmente malas para loitar contra uns lumes que podemos definir sen medo
a nos equivocar como de sexta xeración.
Nestas condicións resulta incomprensíbel que a Xunta persista na súa negativa
(a última vez ao final do último período de sesións) para ampliar os contratos dos
bombeiros forestais de 6 e 9 meses para convertelos en traballadores fixos do SPDIF e
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polo tanto ben formados e cumprindo as funcións que a día de hoxe se asignan a
empresas privadas.
E todo ha facer falta porque o servizo de extinción non pode estar a expensas do
que manden as vagas de seca e lumes para contratar o persoal das brigadas terrestres. É
cada vez máis necesario cubrir con persoal profesionalizado e estable os labores de
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prevención e emerxencias para controlar un territorio despoboado e onde a maleza
campa ás súas anchas.
A nova tipoloxía de incendios con lumes de expansión máis rápida, con ameazas
a vivendas, con maior carga de combustíbel en densidade e en extensión, con
temperaturas máis altas e con períodos de secas máis acusados... esixe un sistema de
prevención e extinción máis profesionalizado e cunha formación homologada e efectiva.
Non se debería por tanto utilizar persoal eventual.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta escrita:
Ante uns lumes cada vez máis agresivos e imprevisíbeis, cal é a razón pola que
o Goberno galego non opta por un SPDIF único, profesionalizado en prevención e
extinción de lumes e apto para todo tipo de emerxencias nomeadamente as rurais?

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022

Asdo.: María González Albert
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Carmen Aira Díaz
Xosé Luis Rivas Cruz
Deputadas e deputado do G.P. do BNG
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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 escrita, 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.
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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 escrita:
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- 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-5lEu4vRCA-3
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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?
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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?
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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:

Xosé Luis Rivas Cruz na data 20/07/2022 10:30:55

María del Carmen Aira Díaz na data 20/07/2022 10:30:59
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María González Albert na data 20/07/2022 10:31:08
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Paloma Castro Rey e Pablo Arangüena
Fernández, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita.
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.

CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
REXISTRO-LKcXyLIZe-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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:
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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.
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Por iso, as deputadas e o deputado que asinan, solicitan en resposta escrita
contestación ás 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 10:07:36
Paloma Castro Rey na data 20/07/2022 10:07:53

CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
REXISTRO-LKcXyLIZe-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Pablo Arangüena Fernández na data 20/07/2022 10:08:07
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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 escrita.

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
líquidos.
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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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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 escrita:
- 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?

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2022
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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 11:53:29
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Xosé Luis Bará Torres na data 20/07/2022 11:53:39
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Daniel Castro García e Manuel Lourenzo Sobral,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta escrita.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
competencias en linguas estranxeiras.
O que prometía ser unha ilusionante oportunidade para a aprendizaxe en
Canadá, Reino Unido, Francia e Portugal, converteuse nunha frustrada ocasión perdida
para este alumnado ao lle comunicar a Xunta, de forma repentina e con toda a
organización en marcha, a suspensión do programa de aprendizaxe de linguas no
estranxeiro ao ficar deserta a prestación deste servizo no proceso de adxudicación.
O alumnado beneficiario e xa admitido nesta convocatoria denuncia a falta de
información e transparencia sobre este proceso por parte da Consellería nos últimos
meses até finais de xuño en que se fixo pública a suspensión do programa de viaxes sen
máis explicación ás familias afectadas.

CSV: BOPGDSPG-5lEu4vRCA-3
REXISTRO-uLQkFJbKY-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Resulta inaceptábel que esta falta de planificación e organización por parte da
Xunta non sexa asumida cunha resolución alternativa de forma inmediata e que se
pretenda responder anunciando unha reserva de prazas para este alumnado na
convocatoria do ano 2023.
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Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta escrita:
Comprométese o goberno da Xunta a ofrecerlle, dentro deste ano 2022, unha
alternativa formativa equivalente para o alumnado de bacharelato beneficiario da
convocatoria de viaxes de mellora da competencia en linguas estranxeiras en Canadá,
Reino Unido, Francia e Portugal?

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 21/07/2022 09:59:16
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Daniel Castro García na data 21/07/2022 09:59:19

Mercedes Queixas Zas na data 21/07/2022 09:59:28
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Rodríguez Dacosta, Martín Seco García, Marina Ortega Otero,
Eduardo Ojea Arias, Luís Manuel Álvarez Martínez 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 por
escrito.
O Grupo Parlamentario Socialista leva tempo insistindo en que o principal
problema para que se produzan os lumes en Galicia é o abandono absoluto no que
se atopa o noso rural, consecuencia do cal temos máis territorio improdutivo e
con unha importante carga de biomasa. Por outra banda cada día vese como se
desmantelan novos servizos públicos e privados.
A situación que nos atopamos no rural é unha poboación cada día con menos
servizos sanitarios, educativos e de servizos sociais para a infancia e maiores,
desmantelamento dos servizos bancarios, o transporte público etc.
Como imos a loitar contra o lume se cada día temos menos terra produtiva, se a
agricultura, a gandería e a xestión forestal sostible teñen cada vez menos peso na
Galicia Rural, que fai que o territorio se estea a transformar de xeito estrutural,
nunha bomba de biomasa formada por miles de hectáreas de mato e arborado
desordenado, en continuidade e sen apenas presenza dos cortalumes naturais que
forman as terras de labor, pastos, e prados, que protexen as masas forestais e os
núcleos de poboación,.
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A grande debilidade que ten a nosa foresta é que a silvicultura preventiva é
practicamente inexistente. Exemplo ben claro é a contratación das brigadas
forestais de fixos descontinuos traballando entre 6 e 9 meses, que si traballasen
todo o ano eses meses que están inactivos poderían estar facendo silvicultura
preventiva. E que dicir das brigadas municipais que teñen que facer silvicultura
preventiva na época de máximo risco de incendios, consecuencia de ter contratos
so de 3 meses.
Urxe que se replantee o modelo de gastar case unha centena de millóns de euros
anuais en medios de extinción, sen levar a cabo o traballo para dotar de actividade
ao noso rural, sen levar a cabo os traballos de prevención, de ordenación do
territorio, de educación e acción sociolóxica ambiental.

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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O informe do Consello de Contas no ano 2016 amosábanos que o Plan Forestal
de Galicia elaborado no 1992 e que sinalaba o camiño da política forestal ata o
ano 2030 tiña en previsión que se dedicara un 13 % do diñeiro a prevención e
extinción de incendios e o 87 % ao fomento e desenvolvemento forestal, a
realidade é que se dedica máis dun 80 % a extinción de incendios forestais e un
escaso 20 % a prevención ou políticas de desenvolvemento dos ecosistemas
forestais (estamos moi lonxe do que ten que ser unha política forestal equilibrada
na que se busque a sustentabilidade do patrimonio forestal e dos ecosistemas de
Galicia). Máis de 2.500 millóns de euros vanse a gastar nestas dos próximas
décadas en extinción se segue a mesma política que ata o momento.
Outra das cuestións que debe mudar é a debida xestión forestal sostible que debe
ter a Xunta de Galicia, onde se sinerxien tanto os aspectos económicos como os
ambientais con os sociais desenrolando unha xestión sostible do territorio
agrogandeiro e forestal como unha acción política decidida que poña enriba da
mesa un modelo asentado na realidade.
Co compromiso de todo o territorio e toda a poboación en dereitos e obrigas, non
se pode permitir que nunha zona se concentre toda a produción forestal mentres
que a outra ampla zona se lle someta a obriga de aportar valores naturais sen
ningún tipo de compensación económica e soamente con limitacións de uso no
seu territorio.
Hai que desenrolar sen máis demora os PORF como así o di a recomendación
número 2 do Parlamento galego, que establece que tiñan que estar feitos antes
que finalizase o 2024, una vez aprobada a Revisión do PFG de tódolos distritos.
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De xeito paralelo deberan de poñer en marcha, modelos de xestión forestal
individual ou por xestor forestal, que sexan verdadeiros instrumentos no que se
asentase o sector forestal, débese regular o que pode ou non pode facer un xestor
en todas as súas parcelas, a unidade de xestión non pode ser a parcela concreta,
ten que ser xestor e sendo así este terá que dedicar parcelas a produción e outras a
conservación, seguindo o modelo da agricultura e a gandería para a PAC.
Estanse a producir incendios convectivos que podemos denominar como de sexta
xeración, cunhas condicións que fan que a loita contra o lume sexa moi complexa
polas condicións atmosféricas que combinan altas temperaturas, baixa humidade
e fortes ventos, a chamada regra climatolóxica do 30/30/30, debe de facer que
analicemos como actuar ante o cambio climático que estamos a sufrir e o
aumento do combustible nos montes derivado do despoboamento do rural galego.
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De feito debemos recordar o acontecido en Galicia no ano 2017 e a desgracia
acontecida no mes de xullo na nosa a Comunidade nas provincias de Ourense e
Lugo, concretamente nos concellos de Folgoso do Courel, A Pobra do Brollón,
Carballeda de Valdeorras e o Barco de Valdeorras (afectando o Parque Natural da
Serra da Enciña da Lastra) , Vilariño de Conso (afectando o Parque Natural do
Invernadeiro) como tamén no Concello de Oímbra.
Debemos modificar o actual sistema de prevención, analizando as zonas
abandonadas principalmente en Lugo e Ourense, elaborando o correspondente
mapa de riscos segundo fixa a Lei de incendios, algo que vimos reclamando por
parte deste grupo dende hai tempo e que tería que figurar nos Pladigas e ano tras
ano non aparece, posto que nin o PEIFOGA ni no PLATERGA o teñen. Con este
tipo de incendios tan virulentos, o Goberno galego debera desenrolar un estudo
profundo coa elaboración entre outros dun mapa de combustibles actualizado,
cruzando a información coa ocorrencia dos lumes e sendo precisos nas zonas
onde aplicar medidas preventivas que non so teñen que ser rozas, xa que con este
tipo de lumes que xeran unha gran cantidade de focos secundarios é preciso
deseñar unha paisaxe en mosaicos onde haxa unha multifuncionalidade de usos
de forma que cando eses focos se xeran se poidan illar da maneira máis rápida
posible.
Como medida complementaria é fundamental que o Goberno galego teña
realizados plans de autoprotección e evacuación para todas as aldeas, coa
colaboración dos concellos e dos servizos de emerxencias locais e comarcais.
Necesitamos avanzar na profesionalización deste sector, cuns traballos de alto
risco, nos que en moitos casos non se garante unhas condicións salariais
axeitadas, nin o equipamento material e técnico axeitado, nin a formación
imprescindible para a extinción de incendios e a realización dos labores de
prevención dos traballadores e traballadoras.
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Todo isto, demostrado nos últimos anos, leva a unha maior descoordinación,
menor eficacia, maior falla de profesionalización duns traballos onde o perigo e o
risco son unha constante.
Os traballos de prevención de lumes (áreas cortalumes, devasas, faixas auxiliares
de pistas e camiños, faixas de xestión de biomasa), non se realizan ao seu debido
tempo, unha boa parte realízanse fóra da época axeitada non cumprindo co
obxectivo que debe ter unha política de prevención de incendios forestais.
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Os traballos de prevención de incendios forestais e de xestión de biomasa deben
de realizarse antes do mes de xuño de cada ano.
No Pladiga faise referencia a accións dirixidas a poboación, entre outras “accións
sociolóxicas e de educación ambiental”, pero atopámonos con que a maior parte
das chamadas “Aulas Forestais” están pechadas.
Non hai campañas de formación/sensibilización dirixidas ao conxunto da
poboación escolar tampouco a cidadanía, un dos teóricos obxectivos que non se
cumpren por que non hai vontade de levar adiante estas actuacións
imprescindibles para mudar comportamentos "non se valora o que non se
coñece", se queremos cambiar determinadas pautas de comportamento e se
queremos que se poñan en valor os ecosistemas forestais de Galicia, débense
levar adiante campañas de educación e sensibilización para escolares e campañas
de concienciación dirixidas ao resto da poboación e diferenciadas por grupos de
poboación.
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Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as seguintes
preguntas para a súa resposta escrita:
1. Entende a Xunta de Galicia que hai que modificar os mecanismos de
prevención ante a aparición dos lumes de 6ª xeración?
2. Considera a reformulación nun dispositivo de prevención e extinción
único, profesional quipado dependente da Xunta de Galicia?
3. Con canto persoal, do recollido no Pladiga, contaba o SPIF a 1 de xullo de
2022, por categorías profesionais e distribución territorial por distritos
forestais?
4. Ten previsto a Xunta de Galicia unha mellora na profesionalización e
contra a temporalidade de tódalas brigadas contra incendios?
5. Sendo consciente a Xunta de Galicia da carencia de xefes de Brigada que
impedían a formación de brigadas municipais, por que non tivo en conta
esta circunstancia?
6. Cal foi o número de hectáreas queimadas en cada un dos grandes
incendios, desglosándoa en hectáreas arboradas e rasas, así como que
hectáreas arderon nos parques naturais afectados e en Rede Natura 2000?
7. Cales son as actuacións que ten previsto levar a cabo a Xunta de Galicia
para evitar a erosión do terreo, a perda de solo e os arrastres os lumes coa
consecuente afectación dos ecosistemas fluviais, nas zonas afectadas?
8. Cales son as accións que vai a levar a cabo a Xunta de Galicia para a posta
en actividade da superficie agrogandeira e forestal no territorio galego?
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9. Por que non desenrola a Xunta de Galicia unha xestión forestal sostible por
xestor forestal e equilibrada no territorio?
10. Por que non se desenrolan máis accións sociolóxicas e de educación
ambiental?
11. Por que están pechadas a maioría das aulas forestais?
12. Cal é o estado actual de execución, en materia de prevención de incendios
forestais, correspondente o ano 2022?
13. Cal é a inversión en materia de contratación actual de medios de extinción
de incendios forestais, correspondente o ano 2022?
14. Procedeu a Xunta de Galicia a petición de declaración de Zona Catastrófica
a raíz dos incendios de xullo na nosa Comunidade Autónoma?

Pazo do Parlamento, 21 de xullo do 2022
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