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Rexeitamento da iniciativa

ı 41085 (11/MOC-000111)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Albert, María
Sobre a política do Goberno galego en materia de prevención de incendios forestais (Moción consecuencia da Interpelación doc. núm. 37467, publicada no BOPG núm. 376, do 8 de setembro de
151922
2022, e debatida na sesión plenaria do 13 de setembro de 2022)

ı 41254 (11/MOC-000112)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Sobre a política do Goberno galego respecto da autonomía e suﬁciencia ﬁnanceira das entidades
locais (Moción consecuencia da Interpelación doc. núm. 16979, publicada no BOPG núm. 376, do 8
151922
de setembro 2022, e debatida na sesión plenaria do 13 de setembro de 2022)

ı 41255 (11/MOC-000113)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre o plan extraordinario de contratación de persoal sanitario nos meses de verán (Moción consecuencia da Interpelación doc. núm. 35884, publicada no BOPG núm. 376, do 08.09.2022, e deba151922
tida na sesión plenaria do 13 de setembro de 2022)

ı 41256 (11/MOC-000114)
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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre a situación sanitaria en Galicia, especialmente da atención primaria (Moción consecuencia
da Interpelación doc. núm. 39779, publicada no BOPG núm. 376, do 08.09.2022, e debatida na se151922
sión plenaria do 13 de setembro de 2022)

1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.1. Proposicións non de lei en Pleno
1.3.6.1.4. Proposicións tramitadas
Aprobación sen modiﬁcacións

ı 39622 (11/PNP-003384)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

151910
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Rodríguez Dacosta, María del Carmen e Seco García, Martín
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en relación coa prevención e extinción de
151923
incendios forestais

ı 39774 (11/PNP-003399)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e seis deputados/as máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para axilizar e complementar a atención
151923
primaria co desenvolvemento das competencias do persoal de enfermaría

Aprobación por unanimidade con modiﬁcacións

ı 27682 (11/PNP-002442)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e seis deputados/as máis
Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España para que defenda o sector do arrastre
151924
de fondo dos ataques que está a sufrir por parte da Comisión Europea

ı 35461 (11/PNP-003144)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e dous deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia e as que debe solicitar ao Goberno
do Estado para garantir a función pública dos activos inmobiliarios de uso residencial en mans da
Sareb
151925

Rexeitamento da iniciativa

ı 5278 (11/PNP-000603)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e tres deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa demora que rexistran
os informes do Instituto de Medicina Legal de Galicia e a insuﬁciencia dos seus centros e da súa
151925
dotación de persoal
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ı 40524 (11/PNP-003448)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e dous deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto das axudas destinadas aos
151926
sectores agrarios afectados pola situación económica derivada da guerra de Ucraína

151911
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1.4. Procedementos de información

1.4.4. Preguntas
1.4.4.1. Preguntas orais en pleno
1.4.4.1.2. Preguntas urxentes (art. 155.5)
Admisión a trámite ao abeiro do artigo 155.5 do Regulamento do Parlamento, traslado á
Xunta de Portavoces e publicación

ı 41904 (11/PUP-000279)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio
Sobre o proceso de adxudicación das pantallas do plan Abalar

ı 41923 (11/PUP-000280)

151941

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Sobre as medidas que vai tomar a Xunta de Galicia ante a próxima caducidade, no mes de xaneiro
de 2023, dos puntos de conexión á rede eléctrica previstos para un centenar de proxectos de cons151943
trución de novos parques eólicos

1.4.4.1.3. Preguntas ao presidente da Xunta de Galicia

Admisión a trámite, traslado á Xunta de Portavoces e publicación

ı 41924 (11/POPX-000079)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as medidas de política social previstas para dar resposta ás necesidades da cidadanía galega
151944

ı 41925 (11/POPX-000080)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana
Sobre a eﬁcacia das medidas tomadas para garantir o dereito de acceso á vivenda

151945

1.4.5. Respostas a preguntas
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Coñecemento da resposta, remisión aos deputados e publicación

ı 41548 - 6264 (11/PRE-000742)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Pérez López, Daniel
Sobre a opinión, as inspeccións realizadas e as medidas adoptadas polo Goberno galego respecto
do impacto das obras de execución do proxecto de repotenciación do parque eólico G3 Corme, situado no promontorio do Roncudo, no concello de Ponteceso, e as supostas irregularidades e abu151946
sos cometidos pola empresa promotora

151912
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ı 41549 - 6263 (11/PRE-001723)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Pérez López, Daniel
Sobre a opinión, as inspeccións realizadas e as medidas adoptadas polo Goberno galego respecto
do impacto das obras de execución do proxecto de repotenciación do parque eólico G3 Corme, situado no promontorio do Roncudo, no concello de Ponteceso, e as supostas irregularidades e abu151948
sos cometidos pola empresa promotora

ı 41359 - 11406 (11/PRE-002838)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e Arangüena Fernández, Pablo
Sobre a actuación do Goberno da Xunta para impulsar un proxecto de recuperación da memoria
democrática das mulleres galegas co ﬁn de visibilizalas e recoñecer a represión que sufriron e o
151950
papel vertebrador que tiveron na loita pola democracia e a autonomía galega

ı 41541 - 9391 (11/PRE-004390)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas pola Consellería de Cultura, Educación e Universidade para evitar o derrubamento e garantir a conservación e protección da torre medieval de
Sande, no concello de Cartelle, declarada ben de interese cultural
151953

ı 41540 - 11404 (11/PRE-004590)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e Arangüena Fernández, Pablo
Sobre a actuación do Goberno da Xunta para impulsar un proxecto de recuperación da memoria
democrática das mulleres galegas co ﬁn de visibilizalas e recoñecer a represión que sufriron e o
papel vertebrador que tiveron na loita pola democracia e a autonomía galega
151955

ı 41539 - 12462 (11/PRE-004696)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Sobre as medidas e os instrumentos que está a crear a Xunta de Galicia para implicar a iniciativa
privada na presentación de proxectos con capacidade para absorber os fondos europeos Next
151958
Generation
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ı 41543 - 7944 (11/PRE-005482)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Pérez López, Daniel
Sobre o proxecto de repotenciación do parque eólico do promontorio do Roncudo, en Corme
151960

ı 41542 - 8802 (11/PRE-005764)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Iglesias, María do Carme e 2 máis
Sobre a situación sanitaria e a aplicación do protocolo anticovid na factoría PSA de Balaídos (Vigo)
151962

151913
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ı 41634 - 10114 (11/PRE-005930)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e Prado Cores, María Montserrat
Sobre a xestión dos cribados no concello de Tomiño

151966

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Iglesias, María do Carme e 2 máis
Sobre a situación e o futuro do sector da automoción en Vigo e Galicia

151969

ı 41378 - 22758 (11/PRE-007015)
ı 41427 - 26646 (11/PRE-007351)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia respecto da tramitación do parque eólico dos
Cotos, no concello de Cerdedo-Cotobade, e a elaboración dunha planiﬁcación do sector eólico respectuosa co medio e que responda aos intereses da veciñanza do rural
151971

ı 41357 - 18179 (11/PRE-007391)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e Gallego Sanromán, María Leticia
Sobre as previsións do Goberno galego en relación co mantemento do emprego nas fábricas Xallas
Electricidad y Aleaciones, S.A., de Cee e Dumbría
151973

ı 41356 - 18188 (11/PRE-007396)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da convocatoria de subvencións para as asociacións e federacións do pequeno e mediano comercio
151975

ı 41385 - 18243 (11/PRE-007411)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do incremento da partida orzamentaria destinada
ao sector do comercio para o ano 2021 para garantir a súa liquidez
151977
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ı 41383 - 18246 (11/PRE-007412)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do incremento da partida orzamentaria destinada
ao sector do comercio para o ano 2021 co obxecto de garantir a súa liquidez
151979

ı 41381 - 18806 (11/PRE-007624)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Puy Fraga, Pedro e 7 máis
Sobre a valoración por parte do Goberno galego do impacto que a repartición dos fondos de re151981
construción europeos pode ter no futuro de Galicia

151914
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ı 41377 - 22760 (11/PRE-008350)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Iglesias, María do Carme e 2 máis
Sobre a situación e o futuro do sector da automoción en Galicia

151983

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 3 máis
Sobre os parques eólicos proxectados nos concellos de Ferrol e Narón

151985

ı 41444 - 23071 (11/PRE-008377)
ı 41537 - 23648 (11/PRE-008432)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a transparencia e a información sobre a sociedade de maioría privada en que a Xunta de
Galicia residencia a selección das iniciativas galegas para pular polos fondos europeos de reacti151987
vación económica

ı 41443 - 25704 (11/PRE-008620)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Francisco Rivera, Juan Carlos
Sobre a execución total do fondo recollido na Orde HAC/283/2021, do 25 de marzo, relativa á distribución entre comunidades autónomas dos recursos da liña covid de axudas directas a autónomos e empresas
151989

ı 41358 - 18076 (11/PRE-008675)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 3 máis
Sobre os datos con que conta o Goberno autonómico respecto da afectación da pandemia da covid19 nas mulleres galegas e as previsións dun plan de choque para rectiﬁcar as desigualdades
151993

ı 41355 - 18189 (11/PRE-008743)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da convocatoria de subvencións para as asocia151997
cións e federacións do pequeno e mediano comercio
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ı 41354 - 18227 (11/PRE-008766)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e Gallego Sanromán, María Leticia
Sobre as previsións do Goberno galego referidas ao fomento da participación dos axentes económicos e sociais, así como dos investigadores e das universidades, nos proxectos tractores e nos plans
transversais que vai presentar Galicia para optar aos fondos europeos de reconstrución tras a covid19, a data estimada para a remisión aos grupos parlamentarios da información relacionada con eses
151999
proxectos e as actuacións levadas a cabo e previstas para o seu desenvolvemento

ı 41384 - 18244 (11/PRE-008778)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

151915
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Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do incremento da partida orzamentaria destinada
para o ano 2021 e a elaboración dun plan de rescate para garantir a liquidez e a supervivencia do
sector do pequeno e mediano comercio en Galicia
152001

ı 41382 - 18247 (11/PRE-008780)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do incremento da partida orzamentaria destinada
para o ano 2021 e a elaboración dun plan de rescate para garantir a liquidez e a supervivencia do
152003
sector do pequeno e mediano comercio en Galicia

ı 41547 - 19125 (11/PRE-009206)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Pérez López, Daniel
Sobre a opinión, as inspeccións realizadas e as medidas adoptadas polo Goberno galego respecto
do impacto das obras de execución do proxecto de repotenciación do parque eólico G3 Corme, situado no promontorio do Roncudo, no concello de Ponteceso, e as supostas irregularidades e abusos cometidos pola empresa promotora
152005

ı 41380 - 19227 (11/PRE-009285)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e 3 máis
Sobre a orixe e o tratamento das verteduras detectadas na ría de Vigo o pasado 26 de maio
152007

ı 41379 - 19228 (11/PRE-009286)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e 3 máis
Sobre a orixe e o tratamento das verteduras detectadas na ría de Vigo o pasado 26 de maio
152010

ı 41538 - 20412 (11/PRE-009481)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 6 máis
Sobre os instrumentos que ten previsto desenvolver a Xunta de Galicia para reforzar o modelo de
152013
innovación aberta
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ı 41445 - 23070 (11/PRE-009721)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 3 máis
Sobre os parques eólicos proxectados nos concellos de Ferrol e Narón e a protección do patrimonio
paisaxístico e histórico
152015

ı 41546 - 23645 (11/PRE-009782)

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

151916
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Sobre a transparencia e a información sobre a selección das iniciativas galegas para pular polos
152017
fondos europeos de reactivación económica

ı 41424 - 27114 (11/PRE-010022)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez López, Daniel e 2 máis
Sobre o resultado das políticas de emprego no mercado de traballo

152019

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Rivas Cruz, Xosé Luís
Sobre a protección do lobo e a xestión de axudas para paliar os danos que produce

152022

ı 41422 - 27265 (11/PRE-010039)
ı 41442 - 27278 (11/PRE-010041)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 3 máis
Sobre o proceso de selección das participantes no obradoiro dual Río Arnoia, promovido polos con152024
cellos de Cartelle, A Merca e Ramirás

ı 41436 - 27970 (11/PRE-010078)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 2 máis
Sobre a postura do Goberno galego respecto de referendar a reforma laboral pactada polo Goberno
152027
do Estado cos axentes sociais

ı 41435 - 28363 (11/PRE-010099)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego para acadar a execución da totalidade dos fondos de
152029
achega estatal do IV Plan de rescate

ı 41458 - 28744 (11/PRE-010121)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Carreira Pazos, Iria e 2 máis
Sobre a sanción imposta a unha traballadora do Servizo de Urxencias do Centro Hospitalario Uni152032
versitario de Santiago de Compostela
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ı 41453 - 28816 (11/PRE-010123)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Castro García, Daniel e 2 máis
Sobre as medidas necesarias para a mellora da sanidade pública da comarca da Mariña 152034

ı 41669 - 28923 (11/PRE-010131)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 3 máis
Sobre a implementación de cita previa no Rexistro Civil de Vigo

152036

151917
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ı 41450 - 29184 (11/PRE-010140)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Carreira Pazos, Iria e 2 máis
Sobre as previsións para dotar o punto de atención continuada de Ordes da segunda praza de enfermaría
152038

ı 41505 - 29198 (11/PRE-010142)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre a utilización dos datos privados de persoas solicitantes dunha subvención pública para convidar a un acto lúdico
152040

ı 41504 - 29259 (11/PRE-010144)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as previsións do Servizo Galego de Saúde respecto das condicións laborais do seu persoal
152043

ı 41502 - 29571 (11/PRE-010163)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez López, Daniel e 2 máis
Sobre os datos recollidos na Enquisa de poboación activa relativos ao ano 2021

ı 41500 - 29767 (11/PRE-010177)

152045

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e 2 máis
Sobre a modiﬁcación unilateral das condicións laborais da empresa Saerco (Servicios Aeronáuticos
Control y Navegación)
152050

ı 41400 - 29797 (11/PRE-010180)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as denuncias presentadas por varias mulleres por abuso sexual por parte dun médico cando
acudiron á súa consulta
152053
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ı 41397 - 30214 (11/PRE-010216)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e 3 máis
Sobre as previsións da Consellería de Emprego e Igualdade respecto da realización dun estudo
sobre a situación do colectivo de lesbianas, gais, transxéneros, transexuais, bisexuais e intersexuais
152055

ı 41499 - 30240 (11/PRE-010221)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 3 máis
Sobre o estado en que se atopa o Plan galego de conciliación e corresponsabilidade 2018-2021
152058

ı 41498 - 30298 (11/PRE-010223)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

151918
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Presas Bergantiños, Noa e 3 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia respecto do impacto na economía galega e na
152060
vida das mulleres do empobrecemento e do aumento das desigualdades de xénero

ı 41497 - 30404 (11/PRE-010234)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 3 máis
Sobre as accións da Xunta de Galicia en relación co cumprimento da lexislación en materia de igualdade entre mulleres e homes no ámbito universitario e da investigación e as previsións respecto
152064
da presentación da avaliación do II Programa Muller e Ciencia

ı 41394 - 30603 (11/PRE-010251)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 3 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da diminución das mulleres ocupadas por mor da
pandemia
152067

ı 41668 - 30743 (11/PRE-010267)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 3 máis
Sobre a implantación dos servizos de garda de vinte e catro horas nos partidos xudiciais da Coruña
e Vigo
152070

ı 41490 - 30776 (11/PRE-010273)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 3 máis
Sobre a diagnose do Goberno galego respecto da fenda salarial entre mulleres e homes 152073

ı 41488 - 30819 (11/PRE-010278)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Carreira Pazos, Iria e 2 máis
Sobre a situación das mulleres trans no eido laboral

ı 41485 - 30873 (11/PRE-010285)

152077
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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Albert, María e 4 máis
Sobre os incumprimentos laborais da Xunta de Galicia e da empresa Mersant Vigilancia, adxudica152080
taria da seguridade privada dos hospitais públicos de Valdeorras e Verín

ı 41482 - 31167 (11/PRE-010306)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da elaboración do Estatuto da muller rural de Galicia
152082

ı 41479 - 31198 (11/PRE-010308)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

151919
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Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as axudas do programa de apoio ao peche do lecer nocturno

ı 41477 - 31504 (11/PRE-010338)

152084

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 4 máis
Sobre o cesamento das persoas contratadas por ASCM Ferrol ao abeiro de subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro
152086

ı 41476 - 31677 (11/PRE-010357)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre o reforzamento da oferta cultural en galego na infancia e mocidade

ı 41474 - 31937 (11/PRE-010384)

152090

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 4 máis
Sobre os datos relativos ao paro rexistrado en Galicia que ofrecen os ministerios de Traballo e Eco152092
nomía Social e de Inclusión, Seguridade Social e Migracións

ı 41473 - 32166 (11/PRE-010404)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre o funcionamento da Inspección de Traballo e Seguridade Social en Galicia e as actuacións
realizadas e previstas pola Xunta de Galicia para melloralo
152096

ı 41472 - 32186 (11/PRE-010407)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a execución dos recursos destinados a favorecer a inserción laboral de calidade

ı 41471 - 32325 (11/PRE-010422)

152098

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e 2 máis
Sobre a actividade do Observatorio galego contra a discriminación por orientación sexual e identi152100
dade de xénero desde a súa creación e a previsión de xuntanzas para o ano 2022

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
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ı 41470 - 32626 (11/PRE-010467)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a declaración como bens de interese cultural dos bens mobles das torres de Meirás
152104

ı 41421 - 32673 (11/PRE-010472)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre a conservación e posta en valor da torre de Sande, no concello de Cartelle

152106
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ı 41469 - 32937 (11/PRE-010508)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para garantir que a Xunta Consultiva en Materia
de Ordenación do Territorio e Urbanismo vele polo interese público
152108

ı 41467 - 33002 (11/PRE-010512)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e 2 máis
Sobre a execución do programa de axudas para contribuír a minimizar o impacto económico e
social da covid-19 nos alugueiros de vivenda habitual no ano 2021
152110

2. Elección e composición do Parlamento, réxime e goberno interior,
organización e funcionamento
2.4. Organización e funcionamento do Parlamento
2.4.3. Convocatorias

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
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ı Sesión plenaria (día 4 de outubro de 2022, ás 10.00 horas)

151936

151921

XI lexislatura. Número 388. 30 de setembro de 2022

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

O Pleno do Parlamento, na sesión do 27 de setembro de 2022, adoptou os seguintes acordos:

1. Procedementos parlamentarios

1.3. Procedementos de control e impulso

1.3.5. Mocións
1.3.5.4. Mocións tramitadas

Rexeitamento da iniciativa

- 41085 (11/MOC-000111)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Albert, María
Sobre a política do Goberno galego en materia de prevención de incendios forestais (Moción consecuencia da Interpelación doc. núm. 37467, publicada no BOPG núm. 376, do 8 de setembro de
2022, e debatida na sesión plenaria do 13 de setembro de 2022)
BOPG nº 382, do 21.09.2022
Sométese a votación e resulta rexeitada por 32 votos a favor, 42 votos en contra e ningunha abstención.
- 41254 (11/MOC-000112)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Sobre a política do Goberno galego respecto da autonomía e suﬁciencia ﬁnanceira das entidades
locais (Moción consecuencia da Interpelación doc. núm. 16979, publicada no BOPG núm. 376, do 8
de setembro 2022, e debatida na sesión plenaria do 13 de setembro de 2022)
BOPG nº 382, do 21.09.2022
Sométese a votación e resulta rexeitada por 32 votos a favor, 42 votos en contra e ningunha abstención.

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
Verificación:
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- 41255 (11/MOC-000113)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre o plan extraordinario de contratación de persoal sanitario nos meses de verán (Moción consecuencia da Interpelación doc. núm. 35884, publicada no BOPG núm. 376, do 08.09.2022, e debatida na sesión plenaria do 13 de setembro de 2022)
BOPG nº 382, do 21.09.2022
Sométese a votación e resulta rexeitada por 32 votos a favor, 42 votos en contra e ningunha abstención.
- 41256 (11/MOC-000114)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
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Sobre a situación sanitaria en Galicia, especialmente da atención primaria (Moción consecuencia
da Interpelación doc. núm. 39779, publicada no BOPG núm. 376, do 08.09.2022, e debatida na sesión plenaria do 13 de setembro de 2022)
BOPG n.º 382, do 21.09.2022
Sométese a votación por puntos:
― Puntos 7 e 8b: rexeitados por 17 votos a favor, 56 votos en contra e ningunha abstención
― Resto dos puntos rexeitados por 31 votos a favor, 42 en contra e ningunha abstención

1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.1. Proposicións non de lei en Pleno
1.3.6.1.4. Proposicións tramitadas

Aprobación sen modiﬁcacións

- 39622 (11/PNP-003384)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e Seco García, Martín
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en relación coa prevención e extinción de
incendios forestais
BOPG nº 371, do 31.08.2022
Sométese a votación e resulta aprobada sen modiﬁcacións por 54 votos a favor, ningún voto en
contra e 18 abstencións.
O texto aprobado é o seguinte:
«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia ao cumprimento das recomendacións aprobadas do
Parlamento de Galicia do Ditame da Comisión especial non permanente de estudio e análises das reformas da política forestal, de prevención e extinción de incendios forestais e do Plan Forestal de Galicia.»

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
Verificación:
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- 39774 (11/PNP-003399)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e seis deputados/as máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para axilizar e complementar a atención
primaria co desenvolvemento das competencias do persoal de enfermaría
BOPG nº 375, do 07.09.2022
Sométese a votación e resulta aprobada sen modiﬁcacións por 40 votos a favor, ningún voto en
contra e 32 abstencións.
O texto aprobado é o seguinte:
«1. Continuar desenvolvendo a carteira de servizos para o persoal de enfermaría aprobada polo
Consello Técnico de Atención Primaria mediante a elaboración de protocolos avanzados de enfer-
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mería que permitan aumentar ao máximo as competencias da enfermaría de atención primaria e
faciliten que poida efectuar consultas de alta resolución.
2. Demandar ao Goberno de España que acelere o proceso de elaboración e publicación de normas
que regulen a indicación, uso e autorización de dispensación de medicamentos e produtos sanitarios de uso humano por parte dos enfermeiros para os doentes con patoloxías crónicas.»

Aprobación por unanimidade con modiﬁcacións
- 27682 (11/PNP-002442)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e seis deputados/as máis
Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España para que defenda o sector do arrastre
de fondo dos ataques que está a sufrir por parte da Comisión Europea
BOPG nº 259, do 19.01.2022
Sométese a votación e resulta aprobada, con modiﬁcacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 72 deputados e deputadas presentes
O texto aprobado é o seguinte:
«O Parlamento de Galicia acorda:
1º. Reiterar o acordo aprobado por unanimidade na Comisión 8ª, de Pesca e Marisqueo, na sesión
que tivo lugar o 6 de setembro de 2022 que é o seguinte:
O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a demandar do Goberno de España:
1. Que rexeite publicamente os ataques que o sector de arrastre de fondo está a sufrir por parte
da Comisión Europea.
2. Que defenda a importancia deste sector no conxunto do sector pesqueiro e da economía marítima europea.
3. Que solicite ao comisario de Medio Ambiente que teña en conta as opinións do sector e os datos
cuantitativos da súa representación sobre o total da frota pesqueira europea.

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
Verificación:
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2º. Dirixirse á Xunta de Galicia co obxecto de que:
a) Apoie tanto o imprescindible recurso do Goberno de España diante da decisión da Comisión Europea de vetar a pesca de fondo, como todas aquelas medidas legais que adopten as empresas armadoras pola súa conta.
b) Reitere ao Goberno de España a urxente necesidade de solicitar á Comisión Europea que rectiﬁque e anule o novo Regulamento UE 2022/1614 da Comisión, do 15 de setembro de 2022, polo
que se determinan as zonas de pesca en augas fondas e se establece unha lista de zonas nas que
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se coñece a existencia de ecosistemas mariños vulnerables ou a posibilidade de que existan, que
entrará en vigor a comezos de outubro deste ano.»
- 35461 (11/PNP-003144)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e dous deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia e as que debe solicitar ao Goberno do
Estado para garantir a función pública dos activos inmobiliarios de uso residencial en mans da Sareb
BOPG nº 328, do 08.06.2022
Sométese a votación e resulta aprobada, con modiﬁcacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 72 deputados e deputadas presentes.
O texto aprobado é o seguinte:
«O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
― Demandar da Sareb, así como do Goberno do Estado, a información sobre o número de bens,
o estado de conservación, a localización e evolución do parque inmobiliario en mans da Sareb no
territorio galego.
― Elaborar un informe valorativo dos activos da Sareb en territorio galego que concrete unha proposta de selección dos activos a transferir ao IGVS, con base en criterios sociais.
― Solicitar ao Goberno do Estado a cesión inmediata ao IGVS daqueles activos inmobiliarios de
uso residencial propiedade da Sareb que se atopen nun estado axeitado para tal uso e que se localicen en zonas onde exista demanda de vivenda, co ﬁn de incrementar a oferta de alternativas
habitacionais públicas e axilizar a resposta do Rexistro de Demandantes de Vivenda, sen prexuízo
dos convenios que se poidan formalizar ao respecto cos concellos, en cumprimento do protocolo
subscrito en febreiro 2021, entre o Ministerio de Transportes e SAREB.
― Co ﬁn de evitar situacións de despexo, procurar a continuidade dos contratos vixentes, especialmente nos casos de rendas baixas e persoas vulnerables, ben a través de solicitar ao Goberno
do Estado e á Sareb o mantemento e prórroga dos contratos de alugueiro existentes, ben mediante
a solicitude de transferencia dos bens inmobles ao IGVS ou aos concellos e a subrogación dos contratos, para despois incorporalos á bolsa de vivenda pública.»

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Rexeitamento da iniciativa
- 5278 (11/PNP-000603)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e tres deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa demora que rexistran
os informes do Instituto de Medicina Legal de Galicia e a insuﬁciencia dos seus centros e da súa
dotación de persoal
BOPG nº 49, do 19.11.2020
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Sométese a votación e resulta rexeitada por 32 votos a favor, 39 en contra e ningunha abstención.
- 40524 (11/PNP-003448)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e dous deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto das axudas destinadas aos
sectores agrarios afectados pola situación económica derivada da guerra de Ucraína
BOPG nº 379, do 14.09.2022
Sométese a votación e resulta rexeitada por 31 votos a favor, 40 en contra e ningunha abstención.
Santiago de Compostela, 29 de setembro de 2022
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 28 de setembro de 2022, adoptou os seguintes acordos:

1.4. Procedementos de información

1.4.4. Preguntas
1.4.4.1. Preguntas orais en pleno
1.4.4.1.2. Preguntas urxentes (art. 155.5)

Admisión a trámite ao abeiro do artigo 155.5 do Regulamento do Parlamento, traslado
á Xunta de Portavoces e publicación
- 41904 (11/PUP-000279)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio
Sobre o proceso de adxudicación das pantallas do plan Abalar
- 41923 (11/PUP-000280)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Sobre as medidas que vai tomar a Xunta de Galicia ante a próxima caducidade, no mes de xaneiro
de 2023, dos puntos de conexión á rede eléctrica previstos para un centenar de proxectos de construción de novos parques eólicos
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1.4.4.1.3. Preguntas ao presidente da Xunta de Galicia

Admisión a trámite, traslado á Xunta de Portavoces e publicación

- 41924 (11/POPX-000079)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as medidas de política social previstas para dar resposta ás necesidades da cidadanía galega
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- 41925 (11/POPX-000080)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana
Sobre a eﬁcacia das medidas tomadas para garantir o dereito de acceso á vivenda
Santiago de Compostela, 28 de setembro de 2022
María Elena Candia López
Vicepresidenta 1ª

1.4.5. Respostas a preguntas
A Mesa do Parlamento, na súa reunión do día 26 de setembro de 2022, tivo coñecemento das respostas da Xunta de Galicia ás seguintes preguntas con resposta escrita:

Coñecemento da resposta, remisión aos deputados e publicación
- 41548 - 6264 (11/PRE-000742)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Pérez López, Daniel
Sobre a opinión, as inspeccións realizadas e as medidas adoptadas polo Goberno galego respecto
do impacto das obras de execución do proxecto de repotenciación do parque eólico G3 Corme, situado no promontorio do Roncudo, no concello de Ponteceso, e as supostas irregularidades e abusos cometidos pola empresa promotora
- 41549 - 6263 (11/PRE-001723)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Pérez López, Daniel
Sobre a opinión, as inspeccións realizadas e as medidas adoptadas polo Goberno galego respecto
do impacto das obras de execución do proxecto de repotenciación do parque eólico G3 Corme, situado no promontorio do Roncudo, no concello de Ponteceso, e as supostas irregularidades e abusos cometidos pola empresa promotora
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- 41359 - 11406 (11/PRE-002838)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e Arangüena Fernández, Pablo
Sobre a actuación do Goberno da Xunta para impulsar un proxecto de recuperación da memoria
democrática das mulleres galegas co ﬁn de visibilizalas e recoñecer a represión que sufriron e o
papel vertebrador que tiveron na loita pola democracia e a autonomía galega
- 41541 - 9391 (11/PRE-004390)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas pola Consellería de Cultura, Educación e Universidade para evitar o derrubamento e garantir a conservación e protección da torre medieval de
Sande, no concello de Cartelle, declarada ben de interese cultural
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- 41540 - 11404 (11/PRE-004590)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e Arangüena Fernández, Pablo
Sobre a actuación do Goberno da Xunta para impulsar un proxecto de recuperación da memoria
democrática das mulleres galegas co ﬁn de visibilizalas e recoñecer a represión que sufriron e o
papel vertebrador que tiveron na loita pola democracia e a autonomía galega
- 41539 - 12462 (11/PRE-004696)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Sobre as medidas e os instrumentos que está a crear a Xunta de Galicia para implicar a iniciativa
privada na presentación de proxectos con capacidade para absorber os fondos europeos Next Generation
- 41543 - 7944 (11/PRE-005482)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Pérez López, Daniel
Sobre o proxecto de repotenciación do parque eólico do promontorio do Roncudo, en Corme
- 41542 - 8802 (11/PRE-005764)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Iglesias, María do Carme e 2 máis
Sobre a situación sanitaria e a aplicación do protocolo anticovid na factoría PSA de Balaídos (Vigo)
- 41634 - 10114 (11/PRE-005930)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e Prado Cores, María Montserrat
Sobre a xestión dos cribados no concello de Tomiño
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- 41378 - 22758 (11/PRE-007015)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Iglesias, María do Carme e 2 máis
Sobre a situación e o futuro do sector da automoción en Vigo e Galicia
- 41427 - 26646 (11/PRE-007351)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia respecto da tramitación do parque eólico dos
Cotos, no concello de Cerdedo-Cotobade, e a elaboración dunha planiﬁcación do sector eólico respectuosa co medio e que responda aos intereses da veciñanza do rural
- 41357 - 18179 (11/PRE-007391)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e Gallego Sanromán, María Leticia
Sobre as previsións do Goberno galego en relación co mantemento do emprego nas fábricas Xallas
Electricidad y Aleaciones, S.A., de Cee e Dumbría
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- 41356 - 18188 (11/PRE-007396)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da convocatoria de subvencións para as asociacións e federacións do pequeno e mediano comercio
- 41385 - 18243 (11/PRE-007411)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do incremento da partida orzamentaria destinada
ao sector do comercio para o ano 2021 para garantir a súa liquidez
- 41383 - 18246 (11/PRE-007412)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do incremento da partida orzamentaria destinada
ao sector do comercio para o ano 2021 co obxecto de garantir a súa liquidez
- 41381 - 18806 (11/PRE-007624)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Puy Fraga, Pedro e 7 máis
Sobre a valoración por parte do Goberno galego do impacto que a repartición dos fondos de reconstrución europeos pode ter no futuro de Galicia
- 41377 - 22760 (11/PRE-008350)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Iglesias, María do Carme e 2 máis
Sobre a situación e o futuro do sector da automoción en Galicia
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- 41444 - 23071 (11/PRE-008377)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 3 máis
Sobre os parques eólicos proxectados nos concellos de Ferrol e Narón
- 41537 - 23648 (11/PRE-008432)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a transparencia e a información sobre a sociedade de maioría privada en que a Xunta de Galicia residencia a selección das iniciativas galegas para pular polos fondos europeos de reactivación
económica
- 41443 - 25704 (11/PRE-008620)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Francisco Rivera, Juan Carlos
Sobre a execución total do fondo recollido na Orde HAC/283/2021, do 25 de marzo, relativa á distribución
entre comunidades autónomas dos recursos da liña covid de axudas directas a autónomos e empresas
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- 41358 - 18076 (11/PRE-008675)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 3 máis
Sobre os datos con que conta o Goberno autonómico respecto da afectación da pandemia da covid19 nas mulleres galegas e as previsións dun plan de choque para rectiﬁcar as desigualdades
- 41355 - 18189 (11/PRE-008743)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da convocatoria de subvencións para as asociacións e federacións do pequeno e mediano comercio
- 41354 - 18227 (11/PRE-008766)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e Gallego Sanromán, María Leticia
Sobre as previsións do Goberno galego referidas ao fomento da participación dos axentes económicos e sociais, así como dos investigadores e das universidades, nos proxectos tractores e
nos plans transversais que vai presentar Galicia para optar aos fondos europeos de reconstrución tras a covid-19, a data estimada para a remisión aos grupos parlamentarios da información
relacionada con eses proxectos e as actuacións levadas a cabo e previstas para o seu desenvolvemento
- 41384 - 18244 (11/PRE-008778)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do incremento da partida orzamentaria destinada
para o ano 2021 e a elaboración dun plan de rescate para garantir a liquidez e a supervivencia do
sector do pequeno e mediano comercio en Galicia

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 41382 - 18247 (11/PRE-008780)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do incremento da partida orzamentaria destinada
para o ano 2021 e a elaboración dun plan de rescate para garantir a liquidez e a supervivencia do
sector do pequeno e mediano comercio en Galicia
- 41547 - 19125 (11/PRE-009206)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Pérez López, Daniel
Sobre a opinión, as inspeccións realizadas e as medidas adoptadas polo Goberno galego respecto
do impacto das obras de execución do proxecto de repotenciación do parque eólico G3 Corme, situado no promontorio do Roncudo, no concello de Ponteceso, e as supostas irregularidades e abusos cometidos pola empresa promotora
- 41380 - 19227 (11/PRE-009285)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Fernández Gómez, Alexandra e 3 máis
Sobre a orixe e o tratamento das verteduras detectadas na ría de Vigo o pasado 26 de maio
- 41379 - 19228 (11/PRE-009286)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e 3 máis
Sobre a orixe e o tratamento das verteduras detectadas na ría de Vigo o pasado 26 de maio
- 41538 - 20412 (11/PRE-009481)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 6 máis
Sobre os instrumentos que ten previsto desenvolver a Xunta de Galicia para reforzar o modelo de
innovación aberta
- 41445 - 23070 (11/PRE-009721)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 3 máis
Sobre os parques eólicos proxectados nos concellos de Ferrol e Narón e a protección do patrimonio
paisaxístico e histórico
- 41546 - 23645 (11/PRE-009782)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a transparencia e a información sobre a selección das iniciativas galegas para pular polos
fondos europeos de reactivación económica
- 41424 - 27114 (11/PRE-010022)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez López, Daniel e 2 máis
Sobre o resultado das políticas de emprego no mercado de traballo

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 41422 - 27265 (11/PRE-010039)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Rivas Cruz, Xosé Luís
Sobre a protección do lobo e a xestión de axudas para paliar os danos que produce
- 41442 - 27278 (11/PRE-010041)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 3 máis
Sobre o proceso de selección das participantes no obradoiro dual Río Arnoia, promovido polos concellos de Cartelle, A Merca e Ramirás
- 41436 - 27970 (11/PRE-010078)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 2 máis
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Sobre a postura do Goberno galego respecto de referendar a reforma laboral pactada polo Goberno
do Estado cos axentes sociais
- 41435 - 28363 (11/PRE-010099)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego para acadar a execución da totalidade dos fondos de
achega estatal do IV Plan de rescate
- 41458 - 28744 (11/PRE-010121)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Carreira Pazos, Iria e 2 máis
Sobre a sanción imposta a unha traballadora do Servizo de Urxencias do Centro Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
- 41453 - 28816 (11/PRE-010123)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Castro García, Daniel e 2 máis
Sobre as medidas necesarias para a mellora da sanidade pública da comarca da Mariña
- 41669 - 28923 (11/PRE-010131)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 3 máis
Sobre a implementación de cita previa no Rexistro Civil de Vigo
- 41450 - 29184 (11/PRE-010140)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Carreira Pazos, Iria e 2 máis
Sobre as previsións para dotar o punto de atención continuada de Ordes da segunda praza de enfermaría

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
Verificación:
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- 41505 - 29198 (11/PRE-010142)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre a utilización dos datos privados de persoas solicitantes dunha subvención pública para convidar a un acto lúdico
- 41504 - 29259 (11/PRE-010144)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as previsións do Servizo Galego de Saúde respecto das condicións laborais do seu persoal
- 41502 - 29571 (11/PRE-010163)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez López, Daniel e 2 máis
Sobre os datos recollidos na Enquisa de poboación activa relativos ao ano 2021
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- 41500 - 29767 (11/PRE-010177)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e 2 máis
Sobre a modiﬁcación unilateral das condicións laborais da empresa Saerco (Servicios Aeronáuticos
Control y Navegación)
- 41400 - 29797 (11/PRE-010180)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as denuncias presentadas por varias mulleres por abuso sexual por parte dun médico cando
acudiron á súa consulta
- 41397 - 30214 (11/PRE-010216)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e 3 máis
Sobre as previsións da Consellería de Emprego e Igualdade respecto da realización dun estudo
sobre a situación do colectivo de lesbianas, gais, transxéneros, transexuais, bisexuais e intersexuais
- 41499 - 30240 (11/PRE-010221)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 3 máis
Sobre o estado en que se atopa o Plan galego de conciliación e corresponsabilidade 2018-2021
- 41498 - 30298 (11/PRE-010223)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 3 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia respecto do impacto na economía galega e na
vida das mulleres do empobrecemento e do aumento das desigualdades de xénero

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
Verificación:
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- 41497 - 30404 (11/PRE-010234)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 3 máis
Sobre as accións da Xunta de Galicia en relación co cumprimento da lexislación en materia de igualdade entre mulleres e homes no ámbito universitario e da investigación e as previsións respecto
da presentación da avaliación do II Programa Muller e Ciencia
- 41394 - 30603 (11/PRE-010251)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 3 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da diminución das mulleres ocupadas por mor da
pandemia
- 41668 - 30743 (11/PRE-010267)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 3 máis

Sobre a implantación dos servizos de garda de vinte e catro horas nos partidos xudiciais da Coruña e Vigo
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- 41490 - 30776 (11/PRE-010273)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 3 máis
Sobre a diagnose do Goberno galego respecto da fenda salarial entre mulleres e homes
- 41488 - 30819 (11/PRE-010278)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Carreira Pazos, Iria e 2 máis
Sobre a situación das mulleres trans no eido laboral
- 41485 - 30873 (11/PRE-010285)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Albert, María e 4 máis
Sobre os incumprimentos laborais da Xunta de Galicia e da empresa Mersant Vigilancia, adxudicataria da seguridade privada dos hospitais públicos de Valdeorras e Verín
- 41482 - 31167 (11/PRE-010306)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da elaboración do Estatuto da muller rural de Galicia
- 41479 - 31198 (11/PRE-010308)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as axudas do programa de apoio ao peche do lecer nocturno
- 41477 - 31504 (11/PRE-010338)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 4 máis
Sobre o cesamento das persoas contratadas por ASCM Ferrol ao abeiro de subvencións para o
fomento do emprego a través dos programas de cooperación coas entidades sen ánimo de
lucro

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
Verificación:
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- 41476 - 31677 (11/PRE-010357)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre o reforzamento da oferta cultural en galego na infancia e mocidade
- 41474 - 31937 (11/PRE-010384)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 4 máis
Sobre os datos relativos ao paro rexistrado en Galicia que ofrecen os ministerios de Traballo e Economía Social e de Inclusión, Seguridade Social e Migracións
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- 41473 - 32166 (11/PRE-010404)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre o funcionamento da Inspección de Traballo e Seguridade Social en Galicia e as actuacións
realizadas e previstas pola Xunta de Galicia para melloralo
- 41472 - 32186 (11/PRE-010407)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a execución dos recursos destinados a favorecer a inserción laboral de calidade
- 41471 - 32325 (11/PRE-010422)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e 2 máis
Sobre a actividade do Observatorio galego contra a discriminación por orientación sexual e identidade de xénero desde a súa creación e a previsión de xuntanzas para o ano 2022
- 41470 - 32626 (11/PRE-010467)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a declaración como bens de interese cultural dos bens mobles das torres de Meirás
- 41421 - 32673 (11/PRE-010472)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre a conservación e posta en valor da torre de Sande, no concello de Cartelle
- 41469 - 32937 (11/PRE-010508)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para garantir que a Xunta Consultiva en Materia
de Ordenación do Territorio e Urbanismo vele polo interese público

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
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- 41467 - 33002 (11/PRE-010512)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e 2 máis
Sobre a execución do programa de axudas para contribuír a minimizar o impacto económico e social da covid-19 nos alugueiros de vivenda habitual no ano 2021
Santiago de Compostela, 28 de setembro de 2022
María Elena Candia López
Vicepresidenta 1ª

151935

XI lexislatura. Número 388. 30 de setembro de 2022

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

2. Elección e composición do Parlamento, réxime e goberno interior,
organización e funcionamento
2.4. Organización e funcionamento do Parlamento
2.4.3. Convocatorias

Sesión plenaria (día 4 de outubro de 2022, ás 10.00 horas)
A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu
convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 4 de outubro de 2022, ás
10.00 horas, no pazo do Parlamento.
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 28 de setembro 2022, a orde do
día da sesión é a seguinte:
Punto 1. Textos lexislativos
1.1 Debate e votación, polo procedemento de lectura única, do proxecto de lei de medidas extraordinarias dirixidas a impulsar a provisión de postos de difícil cobertura de determinado persoal estatutario con título de especialista en ciencias da saúde do Servizo Galego de Saúde (41316,
11/PL-000015)

Publicación da iniciativa polo procedemento de urxencia, BOPG nº 382, do 21.09.2022

Publicación da proposta de tramitación polo procedemento de lectura única, BOPG nº 382, do 21.09.2022

1.2 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do G. P. dos Socialistas de Galicia, da
regulación do xogo en Galicia (doc. núm. 34474, 11/PPL-000011)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 318, do 12.05.2022

Punto 2. Comparecencia
2.1 40288 (11/CPP-000100)
Do conselleiro de Sanidade, por petición propia, para informar dos avances nas medidas en marcha
para o reforzo da atención primaria
Publicación da iniciativa, BOPG nº 375, do 07.09.2022

Punto 3. Mocións

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Incluiranse, se é o caso, as presentadas e admitidas a trámite por Resolución da Presidencia da Cámara.
Punto 4. Proposicións non de lei
4.1 32630 (11/PNP-003381)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
de iniciativa popular, de rehabilitación dos dereitos do persoal do Servizo Galego de Saúde suspendidos pola Lei 9/2009, do 23 de decembro, de orzamentos de Galicia, para o exercicio 2010

Publicación da iniciativa, BOPG nº 360, do 12.08.2022
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4.2 36257 (11/PNP-003237)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Nóvoa Iglesias, Marta e catorce deputados/as máis
Sobre a solicitude que debe realizar a Xunta de Galicia ao Goberno de España dun PERTE singular
para destinar os fondos necesarios que permitan dar viabilidade aos proxectos industriais priorizados pola Comunidade Autónoma
Publicación da iniciativa polo procedemento de urxencia, BOPG nº 334, do 22.06.2022

4.3 36955 (11/PNP-003309)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia, do Bloque Nacionalista Galego e dos Socialistas de Galicia
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para facer efectiva a asistencia sanitaria ás persoas afectadas con enfermidades raras, así como a actualización dos criterios e importes
establecidos na Orde do 30 de marzo de 2001 pola que se regulan prestacións por desprazamento
Publicación da iniciativa, BOPG nº 350, do 26.07.2022

4.4 37488 (11/PNP-003336)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e dous deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia, logo do acordo coa Federación Galega de
Municipios e Provincias, dun plan a dous anos para auditar os concellos co ﬁn de minimizar as perdas de auga
Publicación da iniciativa, BOPG nº 353, do 01.08.2022

4.5 40963 (11/PNP-003471)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e dous deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades para que as familias con rendas per cápita inferiores a 12.000 € poidan facer
fronte aos gastos de inicio de curso
Publicación da iniciativa, BOPG nº 382, do 21.09.2022

4.6 41603 (11/PNP-003518)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e tres deputados/as máis
Sobre o apoio do Parlamento de Galicia á prohibición do proxenetismo e as medidas que debe
adoptar a Xunta de Galicia contra a explotación sexual e a favor da abolición da prostitución

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
Verificación:
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Publicación da iniciativa, BOPG nº 386, do 27.09.2022

4.7 41720 (11/PNP-003528)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Puy Fraga, Pedro e catorce deputados/as máis
Sobre a demanda que debe realizar a Xunta de Galicia ao Goberno central relativa á incorporación,
na axenda da reunión bilateral, de determinadas cuestións para tratar co Goberno alemán na Coruña e, no programa de traballo para a Presidencia española do Consello da Unión Europea de
2023, de determinados elementos de especial interese para Galicia
Publicación da iniciativa polo procedemento de urxencia, BOPG nº 386, do 27.09.2022
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Punto 5. Interpelacións
5.1 36128 (11/INT-001872)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e dous deputados/as máis
Sobre a política ambiental da Xunta de Galicia nas rías galegas
Publicación da iniciativa, BOPG nº 334, do 22.06.2022

5.2 39636 (11/INT-001955)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e tres deputados/as máis
Sobre o impulso da economía circular en Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG nº 371, do 31.08.2022

5.3 41162 (11/INT-001999)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e dous deputados/as máis
Sobre o control ﬁnanceiro do Servizo Galego de Saúde exercido polo Consello de Contas
Publicación da iniciativa, BOPG nº 382, do 21.09.2022

Punto 6. Preguntas para resposta oral do presidente da Xunta de Galicia
6.1 41924 (11/POPX-000079)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as medidas de política social previstas para dar resposta ás necesidades da cidadanía galega

Publicación da iniciativa, BOPG nº 388, do 30.09.2022

6.2 41925 (11/POPX-000080)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana
Sobre a eﬁcacia das medidas tomadas para garantir o dereito de acceso á vivenda
Publicación da iniciativa, BOPG nº 388, do 30.09.2022

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Punto 7. Preguntas ao Goberno
7.1 39324 (11/POP-006098)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e tres deputados/as máis
Sobre a reindustrialización da Mariña lucense
Publicación da iniciativa, BOPG nº 370, do 30.08.2022

7.2 41923 (11/PUP-000280)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
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Sobre as medidas que vai tomar a Xunta de Galicia ante a próxima caducidade, no mes de xaneiro
de 2023, dos puntos de conexión á rede eléctrica previstos para un centenar de proxectos de construción de novos parques eólicos
Publicación da iniciativa, BOPG nº 388, do 30.09.2022

7.3 40635 (11/POP-006200)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e Pérez López, Daniel
Sobre os criterios empregados pola Xunta de Galicia para determinar o prezo do contrato de patrocinio do concerto de Muse
Publicación da iniciativa, BOPG nº 382, do 21.09.2022

7.4 41296 (11/POP-006275)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e seis deputados/as máis
Sobre as actuacións promovidas polo Goberno galego para resolver a situación xerada polo derrubamento rexistrado na estrada LU-651 entre Folgoso do Courel e Quiroga
Publicación da iniciativa, BOPG nº 382, do 21.09.2022

7.5 41037 (11/POP-006228)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e Lourenzo Sobral, Manuel Antonio
Sobre as previsións do Goberno galego para dar resposta á comunidade educativa da comarca de
Curtis na demanda dun servizo razoable de transporte escolar que cubra as necesidades de bacharelato e formación profesional
Publicación da iniciativa, BOPG nº 382, do 21.09.2022

7.6 41904 (11/PUP-000279)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio
Sobre o proceso de adxudicación das pantallas do plan Abalar
Publicación da iniciativa, BOPG nº 388, do 30.09.2022

7.7 39498 (11/POP-006109)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Pérez Domínguez, Fernando e sete deputados/as máis
Sobre a situación na que se atopa o proxecto de creación do novo centro de saúde de Caldas de Reis

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
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Publicación da iniciativa, BOPG nº 370, do 30.08.2022

7.841195 (11/POP-006244)
Gr upo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e dous deputados/as máis
Sobre a situación actual do proxecto de aldea modelo de Osmo, no concello de Cenlle
Publicación da iniciativa, BOPG nº 382, do 21.09.2022
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Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei
ata seis horas antes do inicio da sesión, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
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Santiago de Compostela, 28 de setembro de 2022
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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Á Mesa do Parlamento
Manuel Lourenzo Sobral, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no artigo 155.5 do Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte Pregunta para resposta oral en Pleno, polo trámite de
urxencia.

Xustificación da urxencia
A urxencia vén motivada pola alarma xerada na comunidade educativa a
respecto desta cuestión.

Exposición de motivos
Hai varias semanas a prensa galega facíase eco da presuntas irregularidades no
proceso de adxudicación das pantallas do plan Abalar. Neste proceso a Axencia para a
Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) adxudicou á empresa Plexus un
contrato por valor de 15 millóns de euros.
Mais este proceso rematou no xulgado de instrución número 2 de Santiago de
Compostela, debido a que Synetech, empresa que asegura que foi seleccionada como
marca aliada coa adxudicataria Plexus, denunciou a esta última por irregularidades no
proceso de adxudicación e emprego de información confidencial
CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-QXhTGbNjO-2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sempre segundo as informacións feitas públicas por Synetech, a Consellaría ten
no seu haber unha comunicación da marca, que denuncia á intención de Plexus de
aliarse con outra empresa (relacionada cun empresario condenado por fraude fiscal)
para que os centro galegos conten finalmente con dispositivos de peor calidade.
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Por todo isto, e diante da preocupación xerada na comunidade educativa polas
posíbeis consecuencias no sistema educativo galego, o Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego, a través do deputado asinante, formula a seguinte pregunta para a
súa resposta oral ante o Pleno, polo trámite de urxencia:
Que valoración fai o goberno galego sobre as presuntas irregularidades nos
procesos de adxudicación de pantallas dixitais para o ensino galego e as posíbeis
consecuencias que a denuncia de Synetech sobre estas irregularidades poida ter para o
sistema educativo?

Santiago de Compostela, 27 de setembro de 2022

Asdo.: Manuel Lourenzo Sobral
Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 27/09/2022 13:53:49
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Á Mesa do Parlamento

Begoña Rodríguez Rumbo, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 155.5 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte pregunta urxente para a súa resposta
oral en Pleno.
Xustificación da urxencia. A urxencia vén motivada pola necesidade de coñecer
canto antes cal é a posición do Goberno galego respecto do tema que se expón a
continuación.
Ao recrudecemento da guerra en Ucraína e as ameazas de Putin, o incremento
dos custes da enerxía e a inflación fai necesario acelerar o desenvolvemento das
enerxías renovables que nos fagan menos dependentes do exterior.
O 23 de xaneiro caducan os puntos de conexión á rede eléctrica previstos para un
centenar de proxectos de construción de novos parques eólicos que sumarían
2.300MW de potencia instalada.
Por iso, a deputada que asina formula a seguinte pregunta:
Que medidas vai tomar a Xunta de Galicia ante esta situación?
Pazo do Parlamento, 27 de setembro de 2022

Asinado dixitalmente por:
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 27/09/2022 17:54:32
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Á Mesa do Parlamento
Luis Manuel Álvarez Martínez, portavoz do Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152.2, presenta ante esa
Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno, dirixida ao Sr.
presidente da Xunta de Galicia.
Sr. presidente, que medidas en política social pensa desenvolver para dar
resposta ás necesidades da cidadanía galega?
Pazo do Parlamento, 27 de setembro de 2022

Asdo.: Luis Manuel Álvarez Martínez
Portavoz G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 27/09/2022 17:56:25

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Á Mesa do Parlamento
Ana Pontón Mondelo, portavoz do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no artigo 152.2 do
Regulamento da Cámara e das normas supletorias do 17 de marzo de 2015,
formula a seguinte PREGUNTA dirixida ao Presidente da Xunta, para a súa
resposta oral en Pleno.

PREGUNTA AO PRESIDENTE:
Sr. Rueda, considera que o seu goberno está tomando medidas eficaces
para garantir o dereito de acceso á vivenda?

Santiago de Compostela, 27 de setembro de 2022

Asdo.: Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:
Ana Pontón Mondelo na data 27/09/2022 18:05:49
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Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta escrita : 6264, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de don Luis Bará Torres e don
Daniel Pérez López, sobre “a opinión, as inspeccións realizadas e as medidas
adoptadas polo Goberno galego respecto do impacto das obras de execución do
proxecto de repotenciación do parque eólico G3 Corme, situado no promontorio do
Roncudo, no concello de Ponteceso e as supostas irregularidades e abusos
cometidos pola empresa promotora” (publicada no BOPG número 63 do 16 de
decembro de 2020), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no
artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, que
ten o seguinte contido:
“A pregunta foi atendida na intervención do vicepresidente primeiro e conselleiro de
Economía, Industria e Innovación, con motivo do debate da interpelación 28627 que tivo

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
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lugar na sesión plenaria do 9 de febreiro de 2022. O arquivo audiovisual pode
consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=NjA4MDU4NTktZGFmOS00NTU5LTk1MzMtMWMyZWNmMGQxZGNh&start=10484

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 20/09/2022 16:26:47
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión : 6263, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de don Luis Bará Torres e don
Daniel Pérez López, sobre “a opinión, as inspeccións realizadas e as medidas
adoptadas polo Goberno galego respecto do impacto das obras de execución do
proxecto de repotenciación do parque eólico G3 Corme, situado no promontorio do
Roncudo, no concello de Ponteceso e as supostas irregularidades e abusos
cometidos pola empresa promotora” (publicada no BOPG número 63 do 16 de
decembro de 2020) convertida en escrita por fin do período de sesións setembrodecembro 2020, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no
artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, que
ten o seguinte contido:
“A pregunta foi atendida na intervención do vicepresidente primeiro e conselleiro de
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Economía, Industria e Innovación, con motivo do debate da interpelación 28627 que tivo
lugar na sesión plenaria do 9 de febreiro de 2022. O arquivo audiovisual pode
consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=NjA4MDU4NTktZGFmOS00NTU5LTk1MzMtMWMyZWNmMGQxZGNh&start=10484

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 20/09/2022 16:27:20
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Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2022/1615207
Data
20/09/2022 10:41

En relación coa pregunta con resposta Escrita número 11406, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Paloma Castro Rey e don Pablo
Arangüena Fernández, sobre “a actuación polo Goberno da Xunta para impulsar un
Proxecto de Recuperación da Memoria Democrática das mulleres galegas, co fin de
visibilizalas e recoñecer a represión que sufriron e o papel vertebrador que tiveron na
loita pola democracia e a autonomía galega”, (publicada no BOPG número 101 do 24 de
febreiro de 2021), teño a honra de trasladarlle, para así dar cumprimento ao previsto no
artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade que ten o seguinte contido:
“A conselleira de Emprego e Igualdade, deu resposta, o 10 de marzo de 2021, no Pleno do
Parlamento galego, a unha pregunta urxente formulada polo Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, número de rexistro 11950, sobre as previsións da Xunta de Galicia
CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-XHMEL07yv-5
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respecto do impulso dun proxecto de recuperación da memoria democrática das mulleres
galegas.
Un dos compromisos do Goberno galego é o fortalecemento das accións en prol da
igualdade de xénero e de oportunidades, actuacións que se articulan en base ao principio de
transversalidade, debendo polo tanto estar presente en cada unha das áreas.
Por ese motivo, a Xunta de Galicia está a poñer en valor a memoria democrática das
mulleres galegas exemplares e traballa para dar a coñecer entre os máis novos o seu papel.
Mostra destes proxectos de recuperación da memoria democrática son os materiais
didácticos sobre a igualdade de xénero no ámbito educativo, que poñen en valor a memoria
histórica das mulleres senlleiras da Comunidade.
Remitimos o enlace á resposta:

paxina 1 de 2
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=ZTBmNzMyMDMtOTQ5MS00ODJiLWIzNGUtODA1MzMzOWU0NjZl&start=5198 ”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

paxina 2 de 2
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Asinado dixitalmente por:
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 20/09/2022 10:41:47
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno : 9391, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noa Susana Díaz Varela e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”as actuacións levadas a cabo ou
previstas pola Consellería de Cultura, Educación e Universidade para evitar o
derrubamento e garantir a conservación e protección da torre medieval de Sande,
no concello de Cartelle, declarada ben de interese cultural” (publicada no BOPG
número 91 do 10 de febreiro de 2021) convertida en escrita por fin do período de sesións
xaneiro-xullo 2021, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no
artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Cultura, Educación e Universidades, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de Galicia en
resposta oral á pregunta con número 9390 e debatida na Comisión 4ª o 2 de xuño de
2021; á que nos remitimos por aludir a todas as actuación levadas a cabo pola Xunta de
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Galicia para garantir a protección da Torre de Sande“.
O debate pode ser consultado no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2021-06-02?part=42a79e13200e-4780-a4c4-e252cba78989&start=418

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 20/09/2022 15:01:45
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno : 11404, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Paloma Castro
Rey e don Pablo Arangüena Fernández, sobre ”a actuación polo Goberno da
Xunta para impulsar un Proxecto de Recuperación da Memoria Democrática
das mulleres galegas, co fin de visibilizalas e recoñecer a represión que
sufriron e o papel vertebrador que tiveron na loita pola democracia e a
autonomía galega” (publicada no BOPG número 101 do 24 de febreiro de 2021)
convertida en escrita por fin do período de sesións xaneiro-xullo 2021, teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
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Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, que ten o seguinte contido:
“A conselleira de Emprego e Igualdade, deu resposta, o 10 de marzo de 2021, no
Pleno do Parlamento galego, a unha pregunta urxente formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, número de rexistro 11950, sobre as
previsións da Xunta de Galicia respecto do impulso dun proxecto de recuperación
da memoria democrática das mulleres galegas.
Un dos compromisos do Goberno galego é o fortalecemento das accións en prol
da igualdade de xénero e de oportunidades, actuacións que se articulan en base ao
principio de transversalidade, debendo polo tanto estar presente en cada unha das
áreas.
Por ese motivo, a Xunta de Galicia está a poñer en valor a memoria democrática
das mulleres galegas exemplares e traballa para dar a coñecer entre os máis
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novos o seu papel. Mostra destes proxectos de recuperación da memoria
democrática son os materiais didácticos sobre a igualdade de xénero no ámbito
educativo, que poñen en valor a memoria histórica das mulleres senlleiras da
Comunidade.
Remitimos o enlace á resposta:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=ZTBmNzMyMDMtOTQ5MS00ODJiLWIzNGUtODA1MzMzOWU0NjZl&start=5198
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 20/09/2022 15:01:35
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno : 12462, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Juan Carlos Francisco Rivera
e dona Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, sobre ”as medidas e os instrumentos que
está a crear a Xunta de Galicia para implicar a iniciativa privada na presentación de
proxectos con capacidade para absorber os fondos europeos Next Generatio”
(publicada no BOPG número 112 do 17 de marzo de 2021) convertida en escrita por fin do
período de sesións xaneiro-xullo 2021, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía,
Industria e Innovación, que ten o seguinte contido:
“A pregunta foi atendida na intervención do director do Instituto Galego de Promoción
Económica, con motivo do debate da pregunta 35380 que tivo lugar na sesión do 17 de
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xuño de 2022 da Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=YmQ4NTBiYmMtYTBlZS00OWRjLWJjYWYtMmY0YzZkNzJhNTg3&start=223
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 20/09/2022 15:01:23
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Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión : 7944, formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de don Luis Bará
Torres e don Daniel Pérez López, sobre ”o proxecto de repotenciación do parque
eólico do promontorio do Roncudo, en Corme” (publicada no BOPG número 80 do
21 de xaneiro de 2021) convertida en escrita por fin do período de sesións xaneiroxullo 2021, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo
157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, que
ten o seguinte contido:
“Esta pregunta foi atendida na intervención do vicepresidente primeiro e conselleiro
de Economía, Industria e Innovación, con motivo do debate da interpelación 28627
que tivo lugar na sesión plenaria do 9 de febreiro de 2022. O arquivo audiovisual pode
consultarse no seguinte enderezo de Internet:

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-DUXNAHXix-4
Verificación:
CVE-PREPAR: c2a55870-15c6-d9b3-5313-0daaec52fd73
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=NjA4MDU4NTktZGFmOS00NTU5LTk1MzMtMWMyZWNmMGQxZGNh&start=10484

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento
vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión : 8802, formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de dona Carme
González Iglesias e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”a situación
sanitaria e a aplicación do protocolo antiCovid na factoría PSA de Balaídos
(Vigo)” (publicada no BOPG número 86 do 1 de febreiro de 2021) convertida en
escrita por fin do período de sesións xaneiro-xullo 2021, teño a honra de enviarlle,
para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Promoción
do Emprego e Igualdade, que ten o seguinte contido:

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-STBsoac4F-3
Verificación:
CVE-PREPAR: ea7022c8-c4d6-8129-0359-8755e99354c8
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

“Desde o inicio da pandemia, o Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia
(Issga), por medio da Unidade de referencia covid-19, levou a cabo actuacións de
asesoramento ao sector da automoción a través do Clúster de Empresas de
Automoción de Galicia (CEAGA) e con PSA. Dentro destas actuacións inclúense as
seguintes:
• Revisión a principios de abril do 2020 do protocolo de medidas de contención
reforzadas de PSA Group que foi deseñado polo seu servizo de prevención de
riscos laborais. A maior parte das achegas que se fixeron desde o Issga foron
incorporadas ao protocolo. Desde PSA indícase que este protocolo foi revisado cos
delegados de prevención da empresa.
• Revisión do protocolo de referencia sectorial para as empresas de CEAGA en
base ao protocolo de PSA e tendo en conta as inquietudes e achegas das
empresas. Incorporación das achegas formuladas polo Issga.
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• Participación en reunións do clúster para aclarar dúbidas sobre as medidas
contidas nos protocolos. Asesoramento específico en relación ás máscaras e
equipos de protección.
• Resposta ás consultas formuladas por escrito sobre as medidas de prevención e
protección e intercambio de documentación procedente de fontes de información
relevantes.
• Revisión en xuño do 2020 do axuste de medidas fronte á covid-19 con motivo do
proceso de desescalada de PSA no que o Issga tamén prestou asesoramento
técnico coa remisión de aportacións ao protocolo.
Ademais destas actuacións co CEAGA e con PSA, tamén se realizaron outras
encamiñadas á elaboración de documentación técnica coas medidas ante a covid19. Como resultado deste traballo, elaborouse diferente documentación coas
medidas dirixidas a evitar o risco de contaxio nos centros de traballo, unha
información que está dispoñible na páxina web do Issga, destacando neste caso os

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-STBsoac4F-3
Verificación:
CVE-PREPAR: ea7022c8-c4d6-8129-0359-8755e99354c8
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

seguintes documentos:
• Prevención e saúde laboral ante o coronavirus na industria da automoción.
• Guía de recomendacións preventivas de saúde laboral ante o coronavirus.
• Medidas para minimizar o risco de transmisión do SARS-CoV-2 por aerosois.
No que se refire a vixilancia do cumprimento das medidas preventivas e da
adecuada xestión dos casos de contaxio, hai que indicar que o día 3 de xullo de
2020 se recibiu no centro do Issga de Pontevedra un escrito conxunto dos
sindicatos CUT e CIG en relación ao incumprimento do protocolo de PSA con
motivo do proceso de desescalada no que se solicitaba unha reunión coa xefatura
territorial do Issga en Pontevedra.
Tanto este escrito como os sucesivos foron enviados tamén á Inspección de
Traballo e Seguridade Social (ITSS) de Pontevedra, á Secretaría Xeral de Emprego e
á Consellería de Sanidade.
Páxina 2 de 3
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Postos en contacto coa ITSS, comunicaron que os feitos que se denuncian foron
motivo de actuación por parte do devandito organismo e, polo tanto, o Issga,
como órgano de asesoramento técnico e pericial da ITSS, ponse a disposición
desta para prestar o asesoramento que sexa preciso, non debendo interferir con
outro tipo de actividade paralela. O 8 de xullo de 2020 déuselles resposta á CUT e
á CIG explicando os motivo polos que non procedía a actuación por parte deste
organismo”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-STBsoac4F-3
Verificación:
CVE-PREPAR: ea7022c8-c4d6-8129-0359-8755e99354c8
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asunto: Solicitude de documentación

En relación co seu escrito con rexistro de saída número 10114 (rexistro de entrada número
36795) polo que esa Presidencia do Parlamento de Galicia da traslado a petición de
documentación sobre “Copia do informe sobre a Resolución pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións
para investimentos en mellora da calidade dos albergues turísticos financiadas ao 100 %
no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte
da resposta da UE á pandemia da COVID-19, que foi tramitado no Consello da Xunta de
Galicia o 7 de xullo de 2022” -formulada por don Luis Manuel Álvarez Martínez, do Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, teño a honra de trasladarlle, en virtude do disposto no
artigo 9.2 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación achegada pola Axencia de

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-uuFErr9RJ-4
Verificación:
CVE-PREPAR: 64734351-8960-b809-da51-430551918621
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Turismo de Galicia, nos seguintes termos:

“Ao respecto da documentación solicitada, infórmase que os informes dos que se dá conta no
Consello da Xunta de Galicia son asuntos deliberativos, de carácter non vinculante, dirixidos a que
todos os membros do Consello acaden un coñecemento transversal e coordinado da actividade
que leva adiante o conxunto do Goberno.
Así, achégase o seguinte extracto comprensivo do informado ao Consello:

Esta convocatoria conta cun crédito total de 500.000 euros cun importe máximo de subvención
do 80 % do investimento solicitado e 6.000 euros por beneficiario.
As axudas están destinadas para a instalación e equipamento de sistemas de automatización de
instalacións (domótica) e de eficiencia enerxética. Para melloras das instalacións, como a mellora

Páxina 1 de 2
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de illamentos térmicos e acústicos, equipamentos mobles, reformas e acondicionamentos das
unidade aloxativas; así como para dixitalización, con axudas para a adquisición de equipamentos e
contratación de servizos para informatización e automatización de procesos do establecemento,
no check-in, xestión de reservas, facturación ou sistemas de control de presenza, entre outros.
Trátase dunha liña de nova creación, xurdida ao abeiro das necesidades específicas dos albergues
turísticos privados, co obxectivo de seguir incrementando a calidade dos servizos ofrecidos e
incorporar novos servizos especialmente de cara a promover o turismo familiar nas rutas
xacobeas, o Camiño en familia.
Ademais esta liña de axudas contribuirá ao cumprimento dos obxectivos establecidos na Acción de
cohesión en destino “Posta en valor do Camiño de Santiago apostando por un destino seguro,
innovador e en familia”, aprobado no marco do Plan Xacobeo Next Generation 2021-2022 e dotado
con 6,5M€, co obxectivo de promover o Camiño en familia.
Poderán ser beneficiarios destas axudas os albergues turísticos privados inscritos no REAT, que
teñan o seu domicilio social ou un centro de traballo en Galicia.”.

Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-uuFErr9RJ-4
Verificación:
CVE-PREPAR: 64734351-8960-b809-da51-430551918621
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita : 22758, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de dona Carme González
Iglesias e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”a situación e futuro do
sector da automoción en Vigo e Galicia” (publicada no BOPG número 211 do 7 de
outubro de 2021), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no
artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación , que
ten o seguinte contido:
“A pregunta foi atendida na intervención do vicepresidente primeiro e conselleiro de
Economía, Industria e Innovación, con motivo do debate da interpelación 31413 que
tivo lugar na sesión plenaria do 23 de marzo de 2022.

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-xDN0YwOSB-6
Verificación:
CVE-PREPAR: 364d9f41-6467-e3f9-41e0-e7f796abdbb5
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=OWJmOGU3NmMtNGUwYi00YmI5LWI2NzAtMmIyZjNhZmRkZjRl&start=7577
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
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Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta escrita : 26646, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de don Xosé Luis Bará Torres
e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”as actuacións previstas pola
Xunta respecto da tramitación do parque eólico dos Cotos, en Cerdedo-Cotobade
e elaborar unha planificación do sector eólico respectuosa co medio e que
responda aos intereses da veciñanza do rural” (publicada no BOPG número 258 do
18 de xaneiro de 2022), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto
no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada
pola Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación ,
que ten o seguinte contido:
“A pregunta foi atendida na intervención do vicepresidente primeiro e conselleiro de
Economía, Industria e Innovación, con motivo do debate da pregunta 27093 que tivo
CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-LSuuiDGvg-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 29aecec8-17d6-5e10-5ca5-5d1d13d06c94
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

lugar na sesión plenaria do 26 de xaneiro de 2022.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=NmQ3MGZiMGQtMWZmZi00ZWQ0LWJjNDQtMWY5MjViMjJhYWMx&start=12773
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno : 18179, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Martín Seco García e dona
Leticia Gallego Sanromán, sobre ”as previsións do Goberno galego en relación co
mantemento do emprego nas fábricas Xallas Electricidad y Aleaciones S.A. de Cee e
Dumbría” (publicada no BOPG número 173 do 26 de xullo de 2021) convertida en escrita por
fin do período de sesións setembro-decembro 2021, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía,
Industria e Innovación, que ten o seguinte contido:
“A pregunta foi atendida na intervención da directora xeral de Planificación Enerxética e
Recursos Naturais, con motivo do debate da pregunta 16831 que tivo lugar na sesión do 30
de xuño de 2021 da Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-Wv5OwRR7b-9
Verificación:
CVE-PREPAR: dc0137c1-bc79-4539-64a6-61cb47815963
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2021-06-30
?part=6a974a62-e335- 4297-9f1a-a89ae24a3eef&start=2821

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. ff

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno-

número 18188,

formulada polo Grupo Parlamentario dos socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María
Leticia Gallego Sanromán e don Martín Seco García deputada e deputado pertencentes ao
grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, sobre “as previsións da Xunta de Galicia
respecto da convocatoria de subvencións para as asociacións e federacións do pequeno
e mediano comercio”, (publicada no BOPG número 173, do 26 de xullo de 2021), convertida
en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembrodecembro de 2021, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no
artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, que ten o
seguinte contido:
“A pregunta foi atendida na intervención do vicepresidente primeiro e conselleiro de
Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde López, con motivo do debate da
pregunta 34389 que tivo lugar na sesión plenaria do 25 de maio de 2022.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-Yk9BIEYxd-5
Verificación:
CVE-PREPAR: 960896b8-6624-e9f6-87a4-be78edc47743
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=MmZmNGFlOWMtODIwZi00NTc0LThlMWMtMjNjOGI5NDZlYTU1&start=9687
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
Pá xina 1 de 1
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Ref. Ff

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 18243,
formulada polo Grupo Parlamentario dos socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María
Leticia Gallego Sanromán e don Martín Seco García, deputada e deputado pertencentes ao
grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, sobre “as previsións do Goberno galego
respecto do incremento da partida orzamentaria destinada ao sector do comercio para
o ano 2021 para garantir a súa liquidez”, (publicada no BOPG número 173, do 26 de xullo
de 2021), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
setembro-decembro de 2021, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada
pola Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, que
ten o seguinte contido:
A pregunta foi atendida na intervención do vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía,
Industria e Innovación, Francisco Conde López, con motivo do debate da pregunta 8452 que
tivo lugar na sesión plenaria do 10 de febreiro de 2021. O arquivo audiovisual pode consultarse
CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-fqsUc6mSe-3
Verificación:
CVE-PREPAR: 9f326ea0-9042-91a1-58c8-d60b54ecab81
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

no

seguinte

enderezo

de

Internet:

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?

id=ZjY4MTNiNWEtZTM1Ni00NTY0LWI1ZDItYmYxZGVjY2E4ZTI5&start=1324
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
Pá xina 1 de 1
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REXISTRO-fqsUc6mSe-3
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Ref. ff

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 18246,
formulada polo Grupo Parlamentario dos socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María
Leticia Gallego Sanromán e don Martín Seco García deputada e deputado pertencentes ao
grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, sobre “as previsións do Goberno galego
respecto do incremento da partida orzamentaria destinada ao sector do comercio para
o ano 2021 co obxecto de garantir a súa liquidez”, (publicada no BOPG número 173, do 26
de xullo de 2021), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período
de sesións setembro-decembro de 2021, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía,
Industria e Innovación, que ten o seguinte contido:
A pregunta foi atendida na intervención do vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía,
Industruia e Innovación, Francisco Conde López, con motivo do debate da pregunta 8452 que
tivo lugar na sesión plenaria do 10 de febreiro de 2021. O arquivo audiovisual pode consultarse
no

seguinte

enderezo

de

Internet:

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-7DnE8936w-6
Verificación:
CVE-PREPAR: 04b0ccb8-3559-19a0-eb45-6cc7d2c68f04
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

id=ZjY4MTNiNWEtZTM1Ni00NTY0LWI1ZDItYmYxZGVjY2E4ZTI5&start=1324
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. Ff

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 18806,
formulada polo Grupo Parlamentario popular de Galicia, a iniciativa de don Pedro Puy
Fraga, e outros/as deputados/as pertencentes ao mesmo grupo, sobre “a valoración por
parte do Goberno galego do impacto que a repartición dos fondos de reconstrución
europeos pode ter no futuro de Galicia”, (publicada no BOPG número 183, do 9 de agosto
de 2021), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
setembro-decembro de 2021, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada
pola Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, que
ten o seguinte contido:
A pregunta foi atendida na intervención do vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía,
Industria e Innovación, Francisco Conde López, con motivo do debate da pregunta 30523 que
tivo lugar na sesión plenaria do 9 de marzo de 2022.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-5cm5zuo1g-0
Verificación:
CVE-PREPAR: c35d1130-f1b9-0fa2-c3d1-334140ce95e4
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=MjQ0Yzk4NTAtZDNhOS00ODI2LWFiODQtNWY2ZTI1ZTEzYWFi&start=8594
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
Pá xina 1 de 1
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Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno : 22760, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Carme González
Iglesias e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”a situación e futuro do
sector da automoción en Galicia” (publicada no BOPG número 210 do 6 de outubro de
2021) convertida en escrita por fin do período de sesións setembro-decembro 2021, teño
a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento
do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Vicepresidencia Primeira e
Consellería de Economía, Industria e Innovación, que ten o seguinte contido:
“A pregunta foi atendida na intervención do vicepresidente primeiro e conselleiro de
Economía, Industria e Innovación, con motivo do debate da interpelación 31413 que tivo
lugar na sesión plenaria do 23 de marzo de 2022.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-6EZAlvMEw-8
Verificación:
CVE-PREPAR: 3ffa92c4-03e6-5b82-39a7-778f15f31dc6
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=OWJmOGU3NmMtNGUwYi00YmI5LWI2NzAtMmIyZjNhZmRkZjRl&start=7577
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-6EZAlvMEw-8
Verificación:
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Ref. Ff

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 23071,
formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don
Ramón Fernández Alfonzo, e outros/as deputados/as pertencentes ao grupo Parlamentario
do Bloque Nacionalista Galego, sobre “os parques eólicos proxectados nos concellos de
Ferrol e Narón”, (publicada no BOPG número 210, do 6 de outubro de 2021), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro
de 2021, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Vicepresidencia
Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, que ten o seguinte contido:
A pregunta foi atendida na intervención da persoa representante da Dirección Xeral de
Planificación Enerxética e Recursos Naturais, con motivo do debate da pregunta 27041 que
tivo lugar na sesión do 24 de febreiro de 2022 da Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e
Turismo.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-X1SukyPHD-9
Verificación:
CVE-PREPAR: e74a8b58-4844-ff79-0969-11f14019fec4
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

id=OGJmMjA5MGItMDA0OC00MGU5LTg4OGYtZmQ5MzRiMjExY2Fk&start=3232
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-X1SukyPHD-9
Verificación:
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Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno : 23648, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de dona Noa Presas
Bergantiños e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”a transparencia e
información sobre a sociedade de maioría privada na que a Xunta de Galicia
residencia a selección das iniciativas galegas para pular polos fondos europeos de
reactivación económica” (publicada no BOPG número 216 do 21 de outubro de 2021)
convertida en escrita por fin do período de sesións setembro-decembro 2021, teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento
do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Vicepresidencia Primeira e
Consellería de Economía, Industria e Innovación, que ten o seguinte contido:
“A pregunta foi atendida na intervención do director do Instituto Galego de Promoción
Económica, con motivo do debate da pregunta 34952 que tivo lugar na sesión do 3 de
xuño de 2022 da Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos.

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-XBbLwB31j-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 8e8307b2-6e51-ff89-0884-bee9a3a79128
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=OWI2ZTllMzAtOTg3YS00NTAxLWE3MWUtYWU4ZWFkN2E3Zjhj&start=89
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-XBbLwB31j-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno : 25704, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Matilde Begoña Rodríguez
Rumbo e don Juan Carlos Rivera Francisco, sobre ”a execución total do fondo recollido
na Orde HAC/283/2021, de 25 de marzo relativa á distribución entre comunidades
autónomas dos recursos da liña covid de axudas directas a autónomos e empresas”
(publicada no BOPG número 239 do 10 de decembro de 2021) convertida en escrita por
fin do período de sesións setembro-decembro 2021, teño a honra de enviarlle, para así
dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, que
ten o seguinte contido:
“A Orde HAC/283/2021, do 25 de marzo, concretaba os aspectos necesarios para a
distribución definitiva, entre as Comunidades Autónomas e as Cidades de Ceuta e
Melilla, dos recursos da liña COVID de axudas directas a autónomos e empresas prevista
no Título I do Real Decreto-lei 5/2021, do 12 de marzo, de medidas extraordinarias de
CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-LxwiceV2R-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 87a81085-91c4-d341-7f30-fa320f238536
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

apoio á solvencia empresarial en resposta á pandemia da covid-19.
O antedito Real Decreto-lei (RDL) fixaba e establecía os requisitos que debían cumprir
autónomos e empresas para poder acceder a esta liña de financiamento.
A Xunta de Galicia recibiu do Estado 234.470.880 euros e para a súa execución
publicáronse as seguintes convocatorias de axuda:
a) ORDE do 9 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do III Plan de
rescate das persoas traballadoras autónomas, profesionais e empresas particularmente
afectadas pola crise da COVID-19 mediante axudas directas para o apoio á solvencia e
redución do endebedamento do sector privado, a través do Programa I de persoas
traballadoras autónomas en estimación obxectiva (TR600A), do Programa II de apoio ás
persoas traballadoras autónomas individuais e persoas traballadoras autónomas ou
empresas con ata 10 persoas traballadoras, ou de ata 25 persoas traballadoras cun
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volume de facturación de ata 2 millóns de euros (TR600B), e do Programa III de apoio ás
persoas traballadoras autónomas ou empresas con máis de 10 persoas traballadoras, e
cun volume de facturación de máis de 2 millóns de euros, ou empresas de máis de 25
persoas traballadoras (TR600C), e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (DOG
núm. 110 do 11/06/2021).
b) A anterior orde foi modificada pola Orde do 12 de xullo de 2021 (DOG núm. 132, do
13/07/2021), xa que cando estaba practicamente rematado o prazo de presentación de
solicitudes, constatouse que se tiña presentado un número moi reducido de solicitudes,
se se compara coas presentadas nos dous anteriores plans de rescate, financiados con
fondos da Comunidade Autónoma.
Por iso, co fin de poder acadar os obxectivos de apoio a autónomos e empresas que se
perseguían e logo das reunións celebradas cos axentes sociais e económicos no seo do
Diálogo Social de Galicia, así como coas asociacións máis representativas do colectivo de
persoas autónomas na Mesa do Emprego Autónomo, pasaron a considerarse
particularmente afectadas pola pandemia no eido do territorio de Galicia, a efectos de
poder acceder a estas axudas, a totalidade das actividades que se clasifican nos códigos
CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-LxwiceV2R-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 87a81085-91c4-d341-7f30-fa320f238536
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

da Clasificación de Actividades Económicas-CNAE09 non incluídos no anexo I do Real
decreto lei 5/2021, do 12 de marzo, sempre e cando tivesen unha caída no volume de
operacións superior ao 30 % no ano 2020 en relación co ano 2019, así como a todas as
persoas profesionais e empresarias que aplicasen o réxime de estimación obxectiva no
imposto sobre a renda das persoas físicas, aos que se consideraba que se atopan
particularmente afectados pola pandemia pola mera tenencia das débedas definidas no
artigo 1.3 do referido Real decreto lei, con independencia da porcentaxe de caída do
volume de operacións.
Ademais, tendo en conta estas novas condicións, estableceuse un novo prazo de
presentación de solicitudes, ampliándoo ata o día 30 de setembro de 2021.
c) ORDE do 18 de outubro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do IV
Plan de rescate das persoas traballadoras autónomas, profesionais e empresas
particularmente afectadas pola crise da COVID-19, mediante axudas directas para o
Páxina 2 de 3
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apoio á solvencia e redución do endebedamento do sector privado, e se procede á súa
convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento TR700A) (DOG núm. 208 do
28/10/2021).
Esta nova convocatoria de axudas estivo motivada polas modificacións operadas no Real
decreto lei 5/2021, do 12 de marzo, pola disposición derradeira terceira do Real decreto
lei 17/2021, do 14 de setembro, de medidas urxentes para mitigar o impacto da escalada
de prezos do gas natural nos mercados retallistas de gas e electricidade, para recoller
expresamente a posibilidade de que estas axudas poidan aplicarse á compensación de
custos fixos en que se tivera incorrido.
Optouse por efectuar unha nova convocatoria de axudas no canto de modificar
novamente a convocatoria inicial para tratar de conseguir unha maior axilidade na
xestión e permitir así o acceso a novas persoas e entidades beneficiarias.
Os resultados finais da xestión por parte da Xunta de Galicia son os que se reflicten a
continuación:
• Producíronse un total de 15.297 resolucións de concesión a favor de 11.905

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-LxwiceV2R-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 87a81085-91c4-d341-7f30-fa320f238536
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

beneficiarios por un importe total de 170.682.710,34 euros.
• Recibiron axuda todas as empresas e persoas autónomas que a solicitaron e que
cumprían cos requisitos establecidos e fixados polo RDL 5/2021 ”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-LxwiceV2R-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión : 18076, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noa Díaz
Varela e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”os datos cos que conta
o Goberno autonómico respecto da afectación da pandemia da covid-19 nas
mulleres galegas e as previsións dun plan de choque para rectificar as
desigualdades” (publicada no BOPG número 175 do 28 de xullo de 2021)
convertida en escrita por fin do período de sesións setembro-decembro 2021, teño
a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, que ten o seguinte contido:

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-uRTYbrLdY-7
Verificación:
CVE-PREPAR: fb346927-32f9-4e68-0f44-2e5ac8604110
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

“A Xunta de Galicia non é allea a que a pandemia da covid-19 golpeou de maneira
máis forte a uns grupos sociais que a outros e é coñecedora da súa
responsabilidade porque ninguén se quede atrás no avance social e na
consolidación socioeconómica da Comunidade Autónoma. Por ese motivo, a Xunta
impulsou medidas diagnósticas e actuacións activas para atallar un problema
social como é o impacto da covid-19 nas mulleres galegas.
Neste sentido, a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, en
cumprimento do seu deber co Parlamento galego, remitiu á Comisión non
permanente especial de estudo sobre a reactivación económica, social e cultural
de Galicia pola crise da covid-19, seis informes dos cales catro conteñen, no seu
total ou ben nalgunha das súas partes principais, a perspectiva de xénero:
• Informe sobre os centros de información ás mulleres da Secretaría Xeral da
Igualdade (ano 2020).

151993
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• Informe sobre acción e avaliación da Secretaría Xeral da Igualdade durante a
covid-19.
• Informe sobre o impacto de xénero da covid-19 e medidas a adoptar para
paliar corrixir as desigualdades entre mulleres e homes.
• Informe de análise do impacto da covid-19 no mercado laboral en Galicia.
Nos mesmos, aparecen reflectidos datos e conclusións sobre a situación da muller
por mor da covid-19, provenientes de distintos organismos, internacionais,
nacionais e mesmamente autonómicos, como son a Organización Internacional do
Traballo (OIT), a Organización das Nacións Unidas (ONU), a Organización para a
Cooperación e o Desenvolvemento Económicos (OCDE), a Unión Europea (UE), o
Instituto da Muller e para a Igualdade de Oportunidades (IMIO) e a Universidade de
Vigo, entre outros.
Todos coinciden en sinalar que a tripla dimensión desta crise, sanitaria, social e
económica, ten unha repercusión diferente entre homes e mulleres e que polo

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-uRTYbrLdY-7
Verificación:
CVE-PREPAR: fb346927-32f9-4e68-0f44-2e5ac8604110
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tanto a resposta á mesma debe incorporar o enfoque de xénero, para que non se
incrementen as desigualdades xa existentes.
Ademais dos anteditos informes, levouse a cabo un estudo propio sobre o impacto
da covid-19 no emprego feminino galego.
En consecuencia, a Xunta de Galicia, non só durante o período máis cru da
pandemia, senón tamén no 2021 e 2022, puxo en marcha actuacións transversais
que teñen en conta os efectos socioeconómicos da covid-19 nas mulleres galegas.
Así destacan medidas, entre outros ámbitos, en materia de loita contra a violencia
de xénero, promoción da igualdade, fomento do emprego e da formación, e tamén
no que atinxe ás relacións laborais.

Páxina 2 de 3
151994

Por último, a modo de exemplo, destácase que o VIII Plan estratéxico de igualdade
de oportunidades entre mulleres e homes 2022-2027, aprobado o pasado 19 de
maio, recolle “A resposta aos efectos da covid-19” como un dos seus catros eixes
transversais”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. ff

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 6ª- número 18189,
formulada polo Grupo Parlamentario dos socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María
Leticia Gallego Sanromán e don Martín Seco García deputada e deputado pertencentes ao
grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, sobre “as previsións da Xunta de Galicia
respecto da convocatoria de subvencións para as asociacións e federacións do pequeno
e mediano comercio”, (publicada no BOPG número 175, do 28 de xullo de 2021), convertida
en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembrodecembro de 2021, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no
artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, que ten o
seguinte contido:
“A pregunta foi atendida na intervención do vicepresidente primeiro e conselleiro de
Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde López, con motivo do debate da
pregunta 34389 que tivo lugar na sesión plenaria do 25 de maio de 2022.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=MmZmNGFlOWMtODIwZi00NTc0LThlMWMtMjNjOGI5NDZlYTU1&start=9687
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2022/1615198
Data
20/09/2022 10:41

Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión : 18227, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Martín Seco García e dona
Leticia Gallego Sanromán, sobre ”as previsións do Goberno galego referidas ao fomento
da participación dos axentes económicos e sociais, así como dos investigadores e das
universidades, nos proxectos tractores e nos plans transversais que vai presentar
Galicia para optar aos fondos europeos de reconstrución tras a covid-19, a data
estimada para a remisión aos grupos parlamentarios da información relacionada con
eses

proxectos

e

as

actuacións

levadas

a

cabo

e

previstas

para

o

seu

desenvolvemento” (publicada no BOPG número 175 do 28 de xullo de 2021) convertida en
escrita por fin do período de sesións setembro-decembro 2021, teño a honra de enviarlle,
para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Vicepresidencia Primeira e Consellería de
Economía, Industria e Innovación, que ten o seguinte contido:
“A pregunta foi atendida na intervención do director do Instituto Galego de Promoción
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Económica, con motivo do debate da pregunta 35380 que tivo lugar na sesión do 17 de xuño
de 2022 da Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=YmQ4NTBiYmMtYTBlZS00OWRjLWJjYWYtMmY0YzZkNzJhNTg3&start=223

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)
Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2022/1615333
Data
20/09/2022 10:47

Ref. ff

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola comisión 6ª- número 18244,
formulada polo Grupo Parlamentario dos socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María
Leticia Gallego Sanromán e don Martín Seco García, deputada e deputado pertencentes ao
grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, sobre “as previsións do Goberno galego
respecto do incremento da partida orzamentaria destinada para o ano 2021 e a
elaboración dun plan de rescate para garantir a liquidez e a supervivencia do sector do
pequeno e mediano comercio en Galicia”, (publicada no BOPG número 175, do 28 de xullo
de 2021), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
setembro-decembro de 2021, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada
pola Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, que
ten o seguinte contido:
A pregunta foi atendida na intervención do vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía,
Industruia e Innovación, Francisco Conde López, con motivo do debate da pregunta 8452 que
tivo lugar na sesión plenaria do 10 de febreiro de 2021. O arquivo audiovisual pode consultarse
no

seguinte

enderezo

de

Internet:

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
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id=ZjY4MTNiNWEtZTM1Ni00NTY0LWI1ZDItYmYxZGVjY2E4ZTI5&start=1324
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
Pá xina 1 de 1
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Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2022/1615329
Data
20/09/2022 10:47

Ref. ff

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola comisión 6ª- número 18247,
formulada polo Grupo Parlamentario dos socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María
Leticia Gallego Sanromán e don Martín Seco García, deputada e deputado pertencentes ao
grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, sobre “as previsións do Goberno galego
respecto do incremento da partida orzamentaria destinada para o ano 2021 e a
elaboración dun plan de rescate para garantir a liquidez e a supervivencia do sector do
pequeno e mediano comercio en Galicia”, (publicada no BOPG número 175, do 28 de xullo
de 2021), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
setembro-decembro de 2021, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada
pola Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, que
ten o seguinte contido:
A pregunta foi atendida na intervención do vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía,
Industruia e Innovación, Francisco Conde López, con motivo do debate da pregunta 8452 que
tivo lugar na sesión plenaria do 10 de febreiro de 2021. O arquivo audiovisual pode consultarse
no

seguinte

enderezo

de

Internet:

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
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id=ZjY4MTNiNWEtZTM1Ni00NTY0LWI1ZDItYmYxZGVjY2E4ZTI5&start=1324
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
Pá xina 1 de 1
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Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión : 19125, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de don Luis Bará Torres e don
Daniel Pérez López, sobre ”a opinión, as inspeccións realizadas e as medidas
adoptadas polo Goberno galego respecto do impacto das obras de execución do
proxecto de repotenciación do parque eólico G3 Corme, situado no promontorio do
Roncudo, no concello de Ponteceso, e as supostas irregularidades e abusos
cometidos pola empresa promotora” (publicada no BOPG número 185 do 11 de agosto
de 2021) convertida en escrita por fin do período de sesións setembro-decembro 2021,
teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento

do

Parlamento

de

Galicia,

a

contestación

formulada

pola

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, que
ten o seguinte contido:
“A pregunta foi atendida na intervención do vicepresidente primeiro e conselleiro de
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Economía, Industria e Innovación, con motivo do debate da interpelación 28627 que tivo
lugar na sesión plenaria do 9 de febreiro de 2022. O arquivo audiovisual pode
consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=NjA4MDU4NTktZGFmOS00NTU5LTk1MzMtMWMyZWNmMGQxZGNh&start=10484
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. ff

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 2ª- número 19227,
formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona
Alexandra Fernández Gómez e outras/os deputadas/os do mesmo grupo, sobre “a orixe e o
tratamento das verteduras detectadas na ría de Vigo o pasado 26 de maio”, (publicada
no BOPG número 186, do 12 de agosto de 2021), convertida en pregunta con resposta
escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2021, teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería do Mar, que ten o
seguinte contido:
“A Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR), a través do Centro de
Coordinación de Salvamento Marítimo de Vigo, informa da evaluación de contaminación na
zona de Rande, acontecida o pasado 26 de maio de 2021.
Do informe despréndese que ás 13:19 horas dese día, a través dunha chamada ao 112, vese
dende terra unha mancha de cor laranxa de 300 m de longo na zona da ponte de Rande.
CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
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Desprázase á zona a PL Redondela, que indica que a mancha parece graxa animal e creen que
procede dangunha industria terrestre. Toman mostras.
O CCS Vigo informa ao Valentin Paz Andrade que se dirixa á zona, que confirma unha extensión
de 300 m, e toman mostras. Intentan dispersar a mancha.
Actívase o PIM e se informa ás 15:35 horas de todo o anterior ao CCAP Vigo, CM Vigo, Xefe de
Centro e Sala de Operacións da Xunta.
O Valentin Paz Andrade, informa que a mancha unha vez dispersada vólvese a compactar.
Mobilízase á Salvamar Mirach ,que na zona comunica que a mancha é unha graxa animal que
cheira claramente a pescado e que é superficial. Proceden a dispersar a mancha.
O H/S PESCA I informa dende a zona do verquido de toma de fotografías e continúan co voo de
instrucción pola Ría de Vigo.
Pá xina 1 de 2
152007

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
20/09/2022 10:46:47

O PELICAN 1000 diríxise á zona de contaminación en Rande mobilizado pola APV.
Valentin Paz Andrade, entregou mostras á PL Redondela e retíranse da zona para continuar
inspección pola ría.
PELICAN 1000 informa que procede a sorber a mancha.
Ás 19:45 horas desactívase o PIM.
Ao día seguinte, o 27 de maio de 2021 ás 7:16 horas, mobilízase a Salvamar Mirach para que
acuda á zona de Rande e realice evaluación da contaminación e informou que bateu o norte e
sur da ría na zona de Rande e non observa restos visibles”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. ff

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 2ª- número 19228,
formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona
Alexandra Fernández Gómez e outras/os deputadas/os do mesmo grupo, sobre “a orixe e o
tratamento das verteduras detectadas na ría de Vigo o pasado 26 de maio”, (publicada
no BOPG número 186, do 12 de agosto de 2021), convertida en pregunta con resposta
escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2021, teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería do Mar, que ten o
seguinte contido:
“A Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR), a través do Centro de
Coordinación de Salvamento Marítimo de Vigo, informa da evaluación de contaminación na
zona de Rande, acontecida o pasado 26 de maio de 2021. Do informe despréndese que ás
13:19 horas dese día, a través dunha chamada ao 112, vese dende terra unha mancha de cor
laranxa de 300 m de longo na zona da ponte de Rande. Desprázase á zona a PL Redondela,
CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-02RFNwvUA-9
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que indica que a mancha parece graxa animal e creen que procede dangunha industria
terrestre. Toman mostras.
O CCS Vigo informa ao Valentin Paz Andrade que se dirixa á zona, que confirma unha
extensión de 300 m, e toman mostras. Intentan dispersar a mancha.
Actívase o PIM e se informa ás 15:35 horas de todo o anterior ao CCAP Vigo, CM Vigo, Xefe
de Centro e Sala de Operacións da Xunta.
O Valentin Paz Andrade, informa que a mancha unha vez dispersada vólvese a compactar.
Mobilízase á Salvamar Mirach ,que na zona comunica que a mancha é unha graxa animal que
cheira claramente a pescado e que é superficial. Proceden a dispersar a mancha.
O H/S PESCA I informa dende a zona do verquido de toma de fotografías e continúan co voo
de instrucción pola Ría de Vigo.
Pá xina 1 de 2
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O PELICAN 1000 diríxise á zona de contaminación en Rande mobilizado pola APV.
Valentin Paz Andrade, entregou mostras á PL Redondela e retíranse da zona para continuar
inspección pola ría.
PELICAN 1000 informa que procede a sorber a mancha.
Ás 19:45 horas desactívase o PIM.
Ao día seguinte, o 27 de maio de 2021 ás 7:16 horas, mobilízase a Salvamar Mirach para que
acuda á zona de Rande e realice evaluación da contaminación e informou que bateu o norte
e sur da ría na zona de Rande e non observa restos visibles.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión : 20412, formulada polo Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de dona Sandra Vázquez Domínguez e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”os instrumentos que ten previsto
desenvolver a Xunta de Galicia para reforzar o modelo de innovación aberta”
(publicada no BOPG número 193 do 31 de agosto de 2021) convertida en escrita por fin do
período de sesións setembro-decembro 2021, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía,
Industria e Innovación, que ten o seguinte contido:
“A pregunta foi atendida na intervención da directora da Axencia Galega de Innovación,
con motivo do debate da pregunta 26766 que tivo lugar na sesión do 6 de abril de 2022
da Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo. O arquivo audiovisual pode

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
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consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=NGRhYTZkYjMtZmY3OC00NzQ2LTgyOGUtMDU1NTM1NDJhM2E4&start=77
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. Ff

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola comisión 6ª- número 23070,
formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don
Ramón Fernández Alfonzo, e outros/as deputados/as pertencentes ao grupo Parlamentario
do Bloque Nacionalista Galego, sobre “os parques eólicos proxectados nos concellos de
Ferrol e Narón e a protección do patrimonio paisaxístico e histórico”, (publicada no
BOPG número 211, do 7 de outubro de 2021), convertida en pregunta con resposta escrita
por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2021, teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Vicepresidencia Primeira e
Consellería de Economía, Industria e Innovación, que ten o seguinte contido:
A pregunta foi atendida na intervención da persoa representante da Dirección Xeral de
Planificación Enerxética e Recursos Naturais, con motivo do debate da pregunta 27041 que
tivo lugar na sesión do 24 de febreiro de 2022 da Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e
Turismo.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=OGJmMjA5MGItMDA0OC00MGU5LTg4OGYtZmQ5MzRiMjExY2Fk&start=3232
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión : 23645, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de dona Noa Presas
Bergantiños e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”a transparencia e
información sobre a sociedade de maioría privada na que a Xunta de Galicia
residencia a selección das iniciativas galegas para pular polos fondos europeos de
reactivación económica” (publicada no BOPG número 216 do 21 de outubro de 2021)
convertida en escrita por fin do período de sesións setembro-decembro 2021, teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento
do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Vicepresidencia Primeira e
Consellería de Economía, Industria e Innovación, que ten o seguinte contido:
“A pregunta foi atendida na intervención do director do Instituto Galego de Promoción
Económica, con motivo do debate da pregunta 34952 que tivo lugar na sesión do 3 de
xuño de 2022 da Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos.
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O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=OWI2ZTllMzAtOTg3YS00NTAxLWE3MWUtYWU4ZWFkN2E3Zjhj&start=89
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número 27114, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Daniel Pérez López e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o resultado das políticas de emprego no
mercado de traballo”, (publicada no BOPG número 258 do 18 de xaneiro de 2022), teño a
honra de trasladarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento
do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Promoción do
Emprego e Igualdade, que ten o seguinte contido:
“No mes de xullo, Galicia acada a cifra de paro máis baixa de toda a serie histórica. Desde o
punto de vista intermensual, o paro rexistrado diminúe en 1.082 persoas (-0,77%), sendo o
número de persoas paradas 139.850. Ademais, o mes de xullo rexistra en Galicia un
comportamento mellor que no conxunto do Estado; deste xeito, mentres que na nosa
comunidade baixa o paro un 0,77%, no Estado sobe un 0,11%.
No que atinxe aos colectivos prioritarios o paro nas mulleres no mes de xullo de 2022
CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-dVp5BYGZv-3
Verificación:
CVE-PREPAR: 764ced72-c205-fa24-f613-e109853f26e1
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

diminúe en Galicia un 0,12%, acadando a cifra de 82.229 (a máis baixa desde 1996), mentres
que en España sobe un 0,27%. Nos menores de 30 o paro baixa un 4,97% (acadando a cifra
máis baixa dende maio de 2005) e no conxunto do Estado faino a un ritmo moito menor (1,76%).
No relativo á contratación, en Galicia sube de xeito intermensual nun 7,94% (firmáronse en
Galicia 6.381 contratos máis que no mes de xuño), e a contratación indefinida medra en 314
contratos con respecto ao mes anterior (+1,05%). E na comparativa co Estado, Galicia tamén
sae beneficiada, xa que mentres a contratación crece, no Estado descende nun 6,41%, o
mesmo sucede coa contratación indefinida que no conxunto do Estado diminúe un 12,46%.
Por outra banda, os últimos datos publicados, correspondentes ao mes de xullo de 2022,
reflicten que o número medio de afiliacións en Galicia acadou a cifra de 1.058.193 cotizantes,
o que supón un incremento de 9.670 traballadores (0,92%), situándose a un nivel superior ao
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reflectido hai trece anos. E tamén na creación de emprego melloramos a España, xa que en
Galicia medra un 0,92%, mentres que no conxunto estatal a afiliación cae nun 0,04%.
Na evolución interanual, Galicia viña encadeando seis anos consecutivos de caída de paro
interanual nun mes de xullo (serie 2014-2019). Despois da forte subida interanual de paro
rexistrada no 2020 por efecto da covid-19, en xullo do 2022 mantense a melloría iniciada no
2021 e o paro acada un descenso interanual de 12.084 parados (un 7,95% menos). Polo tanto,
o paro rexistrado diminúe no último ano: nas catro provincias e nas sete grandes cidades;
nos catro sectores económicos, especialmente na industria (-15,96%) e na construción (11,05%); e nos colectivos prioritarios: mulleres (-7,84%), maiores de 44 anos (-4,96%), nos
menores de 30 anos (-10,14%) e especialmente nos parados de longa duración (-19,88%).
Ao mesmo tempo, as afiliacións aumentan en Galicia con respecto a hai un ano nun 2,12%, o
que supón 21.921 novos traballadores. E a contratación indefinida medra en 23.105 contratos

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-dVp5BYGZv-3
Verificación:
CVE-PREPAR: 764ced72-c205-fa24-f613-e109853f26e1
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

con respecto ao ano anterior (+329,88%), sendo, ademais, un ritmo de subida superior ao
estatal (314,50%)”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

paxina 2 de 2
152020

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-dVp5BYGZv-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 20/09/2022 10:55:56

152021

Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2022/1615501
Data
20/09/2022 10:55

En relación coa pregunta con resposta Escrita número 27265, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Luis Bará Torres e Xosé Luis Rivas
Cruz, sobre “a protección do lobo e a xestión de axudas para paliar os danos que produce”,
(publicada no BOPG número 262 do 24 de xaneiro de 2022), teño a honra de trasladarlle, para así
dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o
seguinte contido:
“As axudas polos danos producidos polo lobo están baixo o paraugas do establecido no plan de
xestión e réxense, en todo caso, polo establecido na Lei 9/2007, do 13 de xuño de subvencións de
Galicia. O seu obxectivo é garantir a viabilidade desta especie no noso territorio, mantendo unha
poboación estable e compatibilizándoa coa existencia da gandaría extensiva e a viabilidade
económica das explotacións agropecuarias.
Cómpre sinalar que o plan de xestión do lobo en Galicia é perfectamente coherente coa, a día de

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-miz7XKHaV-0
Verificación:
CVE-PREPAR: 806c34e8-5125-9165-0997-843e9c956cf2
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

hoxe, única estratexia estatal vixente nesta materia.
Ademais, a dotación orzamentaria das axudas tense incrementado de xeito significativo nos
últimos anos (por exemplo, un 38% entre 2020 e 2021), facendo posible incrementar os baremos
por res e incluír neste 2022 o concepto de lucro cesante”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número 27278, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Iago Tabarés Pérez-Piñeiro e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o proceso de selección das participantes
no obradoiro dual Río Arnoia, promovido polos concellos de Cartelle, A Merca e
Ramirás”, (publicada no BOPG número 262 do 24 de xaneiro de 2022), teño a honra de
trasladarlle,

para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do

Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Promoción do
Emprego e Igualdade, que ten o seguinte contido:
“O apartado 1 do artigo 10 ‘Normas xerais de selección’ da Orde pola que se establecen as
bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-ISC5iCbLA-8
Verificación:
CVE-PREPAR: aee2c710-96f2-c926-3620-508855a5b107
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Comunidade Autónoma de Galicia, recolle que ‘a selección do alumnado-traballador, así
como a do persoal directivo, docente e administrativo de apoio participante no proxecto que
se vai a poñer en funcionamento será realizada pola entidade promotora do obradoiro
mediante un procedemento específico regulado mediante instrución da Dirección Xeral de
Formación e Colocación, atendendo ás prioridades do proxecto, aos itinerarios formativos e
a criterios de igualdade e obxectividade”.
Mentres que o artigo 11 ‘Procedemento de selección do alumnado-traballador’ regula que
para a selección do alumnado-participante a entidade promotora tramitará unha oferta de
emprego na correspondente oficina de emprego e despois realizará a selección entre as
persoas que lle remita a mesma.
Así mesmo, o artigo 14 ‘Incidencias e reclamacións’ dispón que ‘as incidencias e reclamacións
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que se poidan suscitar, derivadas dos procesos de selección, serán resoltas pola entidade
promotora’.
Polo tanto o proceso de selección é competencia da entidade promotora”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número 27970, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Carmen Rodríguez Dacosta e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a postura do Goberno galego respecto de
referendar a reforma laboral pactada polo Goberno do Estado cos axentes sociais”,
(publicada no BOPG número 267 do 31 de xaneiro de 2022), teño a honra de trasladarlle, para así
dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade que ten o
seguinte contido:
“A Constitución Española asígnalle ao Estado central a regulación legal das Relacións Laborais e
a súa execución ás Comunidades Autónomas. Neste sentido, cómpre recordar que a reforma
laboral, aínda que foi pactada cos axentes sociais, non foi obxecto de debate parlamentario nin
tampouco contou en ningún momento coas Comunidades Autónomas, as encargadas do seu
cumprimento. A parte máis importante da reforma laboral, dedicada á contratación, foi obxecto

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-Z8kW1Q1rN-9
Verificación:
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https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

de esixencia pola Unión Europea.
O Goberno galego quere certezas para que o novo marco regulador para o traballo sexa efectivo
e garanta a creación de emprego, a estabilidade e a seguridade xurídica da nosa economía. Ese
debe ser o único camiño”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita : 28363, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de dona Matilde Begoña
Rodríguez Rumbo e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”as actuacións
do Goberno galego para acadar a execución da totalidade dos fondos de achega
estatal do IV Plan de rescate” (publicada no BOPG número 267 do 31 de xaneiro de
2022), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157
do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, que ten o seguinte contido:
“O pasado 9 de febreiro de 2022 a conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade,
deu resposta no Parlamento galego á interpelación do Grupo Parlamentario dos

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-UmzlOGGDU-9
Verificación:
CVE-PREPAR: a504a4a2-8f92-d7d5-4204-c7ece17aece0
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Socialistas de Galicia número de rexistro 28362 sobre a política do Goberno galego
respecto da execución dos fondos de achega estatal do IV Plan de rescate.
O tecido empresarial galego contou co apoio da Xunta de Galicia, que se adiantou ao
Estado, e nos meses de novembro de 2020 e febreiro de 2021 e, da man dos colectivos
e sectores máis afectados pola pandemia, articulou dous plans de rescate por valor
de 182 millóns de euros, logrando atender máis de 80.000 solicitudes.
Tras a posta en marcha destes instrumentos, articuláronse o 3º e 4º plans de rescate,
con fondos do Estado, así a todo, a pesar dos esforzos realizados polo Goberno
galego para simplificar o procedemento estatal e da reclamación de que estes fondos
quedasen na Comunidade para impulsar ao tecido empresarial galego, non puideron
executarse na súa totalidade.
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Ademais, destácase que os catro plans de rescate foron debatidos no seo do Diálogo
Social, na Mesa do Emprego Autónomo e cos representantes dos sectores máis
afectados pola covid-19, como son, entre outros, a hostalaría e o turismo.
Na seguinte ligazón pódese consultar a resposta:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=NjA4MDU4NTktZGFmOS00NTU5LTk1MzMtMWMyZWNmMGQxZGNh&start=8252
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento
vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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CVE-PREPAR: a504a4a2-8f92-d7d5-4204-c7ece17aece0
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
Páxina 2 de 2
152030

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-UmzlOGGDU-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 20/09/2022 10:58:17

152031

Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2022/1615597
Data
20/09/2022 11:02

En relación coa pregunta con resposta Escrita número 28744, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Iria Carreira Pazos e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a sanción imposta a unha traballadora
do servizo de urxencias do Centro Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela”, (publicada no BOPG número 272 do 7 de febreiro de 2022), teño a honra de
trasladarlle,

para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do

Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o
seguinte contido:
“O contido da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foi tratado polo Goberno no
Pleno na sesión celebrada o 8 de febreiro do 2022 no debate da iniciativa con número de
rexistro 28746 presentada polo mesmo grupo parlamentario.
O vídeo da sesión pode consultarse no seguinte enlace:

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-IHGYtatJS-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 98d9cfd5-f2e1-3a67-d3a3-5a92fb6ece25
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=NjA4MDU4NTktZGFmOS00NTU5LTk1MzMtMWMyZWNmMGQxZGNh&start=15407 ”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número 28816, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Daniel Castro García e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as medidas necesarias para a mellora da
sanidade pública da comarca da Mariña”, (publicada no BOPG número 272 do 7 de febreiro
de 2022), teño a honra de trasladarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157
do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O contido da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foi tratado polo Goberno no
Pleno, na sesión celebrada o 23 de marzo do 2022, no debate da iniciativa con número de
rexistro 28818 presentada polo mesmo grupo parlamentario.
O vídeo da sesión pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-hgaRcsboY-6
Verificación:
CVE-PREPAR: 18049ff9-9827-6c12-3df3-79e92eea2154
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

id=NDVjMjhjODMtMWFiZS00OTQ0LWExM2UtZGI1YmY4MDhhYzcx&start=2252 ”.

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta escrita : 28923, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de dona Paloma Castro Rey e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”a implementación de cita previa no
rexistro civil de Vigo” (publicada no BOPG número 272 do 7 de febreiro de 2022) , teño
a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento

do

Parlamento

de

Galicia,

a

contestación

formulada

pola

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, que ten
o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia na súa competencia de administración instrumental para os medios
do Poder xudicial, puxo a disposición das autoridades xudiciais o instrumento para facer
posible a cita previa por internet.
Como a atención da cita previa debe ser xestionada polas autoridades e funcionarios
xudiciais, o proceso de posta en marcha deste servizo de cita previa realizouse de xeito
CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-DKOFm5xL1-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 2c785867-bdb3-3a13-53b2-ca29948df4b8
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

coordinado co Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e cando as autoridades xudiciais
entendían que era posible pois estaban en condicións de asumir a súa xestión.
Deste xeito, a canle para a cita previa atópase habilitada no Rexistro Civil de Vigo”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-DKOFm5xL1-9
Verificación:
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número 29184, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Iria Carreira Pazos e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións para dotar o punto de
atención continuada de Ordes da segunda praza de enfermaría”, (publicada no BOPG
número 272 do 7 de febreiro de 2022), teño a honra de trasladarlle,

para así dar

cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O contido da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foi tratado polo Goberno no
seo da Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego na sesión celebrada o 17 de febreiro
do 2022 no debate da iniciativa con número de rexistro 29183 presentada polo mesmo grupo
parlamentario.
O vídeo da sesión pode consultarse no seguinte enlace:

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-N4AM79npr-7
Verificación:
CVE-PREPAR: 7f67c625-e8b4-3e03-5167-e8eb0cd67e50
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=ZmZmNmJjMTMtOTM0MS00OGMwLWIyZDItZjQwOTY5MTlkYjQ4&start=2053 ”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

paxina 1 de 1
152038

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
20/09/2022 11:01:27

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-N4AM79npr-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 20/09/2022 11:01:27

152039

Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2022/1615729
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Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta escrita : 29198, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de dona Noa Susana Díaz Varela e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”a utilización dos datos privados de
persoas solicitantes dunha subvención pública para convidar a un acto lúdico”
(publicada no BOPG número 272 do 7 de febreiro de 2022), teño a honra de enviarlle,
para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Promoción do Emprego e
Igualdade, que ten o seguinte contido:
“O programa Emega da Xunta de Galicia ten como finalidade promover o espírito
emprendedor e a actividade empresarial das mulleres mediante o apoio económico ao
emprendemento feminino e a través da consolidación de proxectos empresariais
liderados por mulleres como medio axeitado para a súa promoción, participación e

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-MqjcGQVpf-7
Verificación:
CVE-PREPAR: 224cffc3-7290-7381-3b36-aba027070e05
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

progresión no mercado laboral.
Por esa razón, desde o Goberno galego considerouse necesario homenaxear a todas as
emprendedoras, así como analizar as experiencias de tantas mulleres que o longo
destes anos recibiron unha subvención Emega para o fomento do emprendemento
feminino o 19 de novembro de 2021, xa que un cuarto de século é unha cifra
significativa que reflicte a consistencia das accións do Goberno galego neste eido. O
éxito, a continuidade e o fortalecemento deste programa no tempo, demostran que é
un dos piares irrenunciables sobre os que se asenta a actuación da Xunta na procura
da igualdade de oportunidades entre as galegas e galegos.
O programa Emega erixiuse como punta de lanza da promoción da igualdade no eido
laboral, e o apoio do Goberno galego a estas iniciativas susténtase en que sempre
confiou no liderado, talento, capacidade resolutiva das mulleres para saír
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adiante e procurar oportunidades como se ten demostrado ao longo da historia, e
recentemente nos tempos máis duros da pandemia.
Cómpre ademais lembrar que en 2021, para apoiar o emprendemento feminino, a
Xunta incrementou nun 54% o orzamento do programa Emega ata chegar aos 3,2
millóns de euros. Só nos últimos doce anos (2009-2021), a Xunta investiu neste
programa máis de 14 millóns de euros para apoiar 1.134 iniciativas empresariais
femininas, permitindo consolidar 2.113 postos de traballo femininos.
Neste ano 2022 a dotación orzamentaria desta iniciativa, alcanza os 4,2 millóns de
euros, o importe máis alto de toda a súa historia.
Así pois o Goberno Galego está a contribuír coas súas políticas públicas a afianzar o
emprendemento feminino, xa que conta cunha taxa de emprendemento feminino do
6,8% fronte ao 3,7% masculino, o que sitúa a Galicia á cabeza do resto das
comunidades, só superada por Cataluña, ademais, Galicia é a comunidade autónoma
con maior peso do emprego autónomo feminino a nivel estatal.

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-MqjcGQVpf-7
Verificación:
CVE-PREPAR: 224cffc3-7290-7381-3b36-aba027070e05
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A celebración do 25 aniversario do Emega avala con firmeza a importancia de contar
con liderado feminino para facer fronte aos importantes retos na nova etapa postpandemia de recuperación económica”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número 29259, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Montserrat Prado Cores e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións do Servizo Galego de Saúde
respecto das condicións laborais do seu persoal”, (publicada no BOPG número 272 do 7
de febreiro de 2022), teño a honra de trasladarlle, para así dar cumprimento ao previsto no
artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O contido da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foi tratado polo Goberno no
seo da Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego na sesión celebrada o 15 de xullo do
2022 no debate da iniciativa con número de rexistro 29258 presentada polo mesmo grupo
parlamentario.
O vídeo da sesión pode consultarse no seguinte enlace:

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-yOw50LHYq-3
Verificación:
CVE-PREPAR: 98401116-de41-1014-33f1-c6ac293961a1
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=ODhhODgxZWUtOTRhZS00MmE0LWExNDQtMGVkMTcwZjdjODIz&start=6146 ”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número 29571, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Daniel Pérez López e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “os datos recollidos na Enquisa de
poboación activa relativos ao ano 2021”,

(publicada no BOPG número 275 do 10 de

febreiro de 2022), teño a honra de trasladarlle, para así dar cumprimento ao previsto no
artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, que ten o seguinte contido:
“A análise dos datos do ano 2022 en Galicia amosan un panorama xeral de crecemento
económico no marco dun mercado laboral no que todos os indicadores rexistran unha
evolución positiva.
De feito, a Enquisa de Poboación Activa (EPA) do 1º e 2º trimestre de 2022 presentan o
mellor escenario posible na súa evolución anual: incremento da poboación activa, xunto cun

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-NQJdF1sSi-8
Verificación:
CVE-PREPAR: ff475453-3e16-fae7-3cf4-8249fcffcd59
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

aumento da ocupación e un descenso do paro.
Segundo os últimos datos dispoñibles (EPA 2º trimestre de 2022), o número de parados
diminuíu en 13.000 persoas con respecto a hai un ano, o que supón que o número de
desempregados en Galicia situouse en 139.400, a cifra máis baixa nun segundo trimestre
desde 2008. Pola súa banda, a taxa de paro situouse no 11,2, o que supón baixar máis dun
punto con respecto ao 12,4 do segundo trimestre de 2021. Hai 14 anos que non se rexistraba
nun segundo trimestre unha taxa tan baixa.
O número de ocupados situouse en 1.105.200 traballadores, con 28.500 empregados máis
que hai un ano, de xeito que a taxa de emprego aumenta ata o 47,2, e a de actividade tamén
aumenta situándose nun 53,2 e reflectindo un número superior de persoas activas
(anualmente subiron 15.600).
En Galicia, a baixada do paro interanual débese exclusivamente á creación de emprego, feito
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constatado polo aumento efectivo que se rexistrou na ocupación. Polo tanto, a causa do
descenso do paro foi resultado do aumento do emprego, e non se produciu como
consecuencia dunha caída da poboación activa, que é o outro factor que explica os
descensos do paro. Galicia conseguiu incrementar o seu número de activos en 15.600 novas
persoas que se atopan en disposición de acceder ao mercado laboral.
Este incremento da actividade implica un dobre resultado positivo. Por unha banda supón un
crecemento da poboación que quere incorporarse ao mercado laboral e, por outra, este tivo
unha resposta positiva, sendo capaz de absorber esta demanda de actividade, dado que se
incrementou á ocupación en 28.500 persoas e o paro descendeu (-13.000).
Con respecto a 2019, a comparativa, tanto en Galicia como no conxunto do Estado, está
notablemente influída pola crise derivada da situación sanitaria que supuxo unha
ralentización da economía global. A pesar diso, a resiliencia do mercado laboral galego trala
covid-19 é un feito evidente: os 32.600 ocupados que perdeu Galicia no período de incidencia

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-NQJdF1sSi-8
Verificación:
CVE-PREPAR: ff475453-3e16-fae7-3cf4-8249fcffcd59
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

da pandemia, xa se recuperaron e mesmo se superaron. De feito, actualmente temos 54.800
ocupados máis que no trimestre que marcou a maior incidencia da crise sanitaria (2º
trimestre de 2020).
Este crecemento do emprego que avala a EPA, reafírmase cos datos de afiliación da
Tesoureira Xeral da Seguridade Social. Galicia conta con 1.058.193 afiliacións en xullo de
2022, sendo a cifra de altas de afiliación a máis alta desde o ano 2008.
Esta senda de recuperación do emprego vén acompañada por unha importante mellora da
calidade do emprego xerado. Incluso se comparamos a situación actual coa que atopábamos
en 2019, observamos un incremento da ocupación indefinida e a ocupación a xornada
completa.
Os indefinidos no segundo trimestre de 2022 en Galicia aumentaron con respecto ao mesmo
paxina 2 de 4
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período de 2019 en 76.100 novos asalariados, o que representou un aumento do 11,85%, este
incremento foi superior ao rexistrado no conxunto do Estado que foi do 8,61%. O
crecemento do emprego indefinido entre as mulleres, tamén foi superior en Galicia (9,81%)
que na media do Estado (8,56%).
Esta mellor evolución do emprego indefinido en Galicia, enmárcase dentro dun panorama
xeral que sitúa a Galicia cunha maior porcentaxe de indefinidos que a que reflicte o
conxunto do Estado. En Galicia representan o 79,9% do total de asalariados, mentres que a
porcentaxe do total nacional é dun 77,7%. Ademais, esta porcentaxe incrementouse con
respecto á rexistrada en 2019 en 6,6 puntos, tamén por riba do que sucedeu no Estado, 3,9
puntos.
Este incremento tamén se reflectiu entre as mulleres, de feito actualmente (2º trimestre de
2022), as mulleres galegas con contrato indefinido representan o 77,2% do total de
asalariadas, mentres que no Estado representan o 75,2%. Medrando a porcentaxe de

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-NQJdF1sSi-8
Verificación:
CVE-PREPAR: ff475453-3e16-fae7-3cf4-8249fcffcd59
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

galegas indefinidas en 4,8 puntos con respecto a 2019, mentres que no conxunto do Estado
sobe a súa representatividade con respecto a 2019 en 2,8 puntos.
Outro indicador que mide a calidade do emprego xerado é a contratación a tempo completo.
En Galicia, segundo a última EPA, contamos coa mesma porcentaxe de ocupados a xornada
completa que no conxunto do Estado, un 86%. A evolución con respecto a 2019 tamén foi
positiva e aumentaron os ocupados a xornada completa.
Dentro do emprego autónomo, destaca o avance do emprendemento en Galicia nesta última
EPA (2º trimestre de 2022), non só con respecto a 2020 senón tamén con respecto a 2019. As
persoas traballadoras por conta propia que empregan asalariadas creceron en Galicia con
respecto ao 2º trimestre de 2019 en 1.900, un 2,9% e con respecto ao 2º trimestre de 2020
en 7.500, un 12,32%. Este feito apuntala a mellora da calidade do emprego, dado que as
paxina 3 de 4
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novas persoas ocupadas empregan a súa vez a novos traballadores e contribúen
notablemente ao dinamismo do tecido produtivo.
Esta boa evolución percíbese nos núcleos familiares. Neste sentido, segundo OS datos da
última EPA, tamén mellora a situación dos fogares con respecto 2019. O número de fogares
con todos os activos ocupados aumentan en 19.500, situando a cifra destes fogares en
636.600. A porcentaxe que supoñen sobre o total de fogares galegos é do 56,75% neste
trimestre”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
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https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número 29767, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Alexandra Fernández
Gómez e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a modiﬁcación
unilateral das condicións laborais da empresa Saerco (Servicios Aeronáuticos C
ontrol y Navegación)”, (publicada no BOPG número 275 do 10 de febreiro de 2022),
teño a honra de trasladarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería
de Promoción do Emprego e Igualdade, que ten o seguinte contido:
“A competencia no control do cumprimento das condicións laborais correspóndelle
á Inspección de Traballo e Seguridade Social (ITSS), ente que actúa baixo os
principios de independencia técnica e autonomía e que ten como función exercer a
CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-YeYAWXxN6-3
Verificación:
CVE-PREPAR: 837c5718-3f89-a8d4-c082-33e56bfcdf83
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

vixilancia do cumprimento das normas laborais e esixir responsabilidades. Pero
tamén se ocupa de asesorar, conciliar, mediar e arbitrar ditas materias.
Nun suposto de vulneración dos dereitos das persoas traballadoras serán os
afectados os que presenten as correspondentes demandas ante a xurisdición social,
conforme ao previsto na Lei 36/2011, do 10 de outubro, reguladora da Xurisdición
Social xa que como establece no seu artigo número 1 son estes órganos os que
coñecerán as pretensións que se promovan dentro da rama social do Dereito, tanto
na súa vertente individual como colectiva, incluíndo aquelas que versen sobre
materias laborais e de Seguridade Social, así como das impugnacións das actuacións
das Administracións públicas realizadas no exercicio das súas potestades e funcións
sobre as anteriores materias.
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Poden

consultar

o

marco

normativo

na

seguinte

ligazón

(https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-15936-consolidado.pdf) ”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-YeYAWXxN6-3
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https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número 29797, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Montserrat Prado Cores e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as denuncias presentadas por varias
mulleres por abuso sexual por parte dun médico cando acudiron á súa consulta”,
(publicada no BOPG número 275 do 10 de febreiro de 2022), teño a honra de trasladarlle,
para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería de

Sanidade,

que ten o seguinte

contido:
“O contido da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foi tratado polo Goberno no
Pleno na sesión celebrada o 22 de febreiro do 2022 no debate da iniciativa con número de
rexistro 29801 presentada polo mesmo grupo parlamentario.
O vídeo da sesión pode consultarse no seguinte enlace:

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-BRGvNpmYa-6
Verificación:
CVE-PREPAR: 4a618383-9ca0-7377-8314-7378d5a5e206
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=MDY5M2U1YTQtZTg5NC00NjhlLWE3ODgtZTE2M2JhNzRjZmY2&start=14109 ”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número 30214, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noelia Otero Lago e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións da Consellería de Emprego e
Igualdade respecto da realización dun estudo sobre a situación do colectivo de
lesbianas, gais, transxéneros, transexuais, bisexuais e intersexuais”,

(publicada no

BOPG número 278 do 17 de febreiro de 2022), teño a honra de trasladarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, que ten
o seguinte contido:
“O Goberno galego está a impulsar desde hai anos medidas e políticas para acadar a
igualdade de oportunidades en todos os ámbitos, tamén no tecido empresarial e produtivo,
buscando a mellora das condicións laborais das persoas traballadoras, a promoción
profesional e a mellora de salarios de mulleres e homes, sen atender a ningún tipo de

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-SetEm3Fly-4
Verificación:
CVE-PREPAR: 66a9f5d9-21d4-1bb4-b666-a58ab1a1b8d3
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

distinción. Por iso, Galicia conta desde o ano 2014 cunha lei específica e propia de igualdade
de trato e a non discriminación das persoas LGTBI (Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade
de trato e a non discriminación de LGTBI en Galicia) convertendo a Galicia na primeira
comunidade cunha lexislación propia e desde 2018 co Observatorio galego contra a
discriminación por orientación sexual e identidade de xénero. De feito, o pasado 29 de xuño
de 2022 reuniuse de novo o pleno do Observatorio galego contra a discriminación por
orientación sexual e identidade de xénero, onde se aprobou unha declaración institucional
con motivo do Día Internacional do Orgullo LGTBI e se informou sobre o estudo específico
que a Xunta de Galicia está a elaborar sobre a situación laboral do colectivo para coñecer a
súa realidade concreta e as discriminacións poidan sufrir no eido laboral.
O obxectivo non é outro que analizar as raíces para poder valorar a posta en marcha de
medidas desde as diferentes administracións, en colaboración co tecido empresarial, á fin de
favorecer a igualdade de oportunidades laborais.
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Tamén no ámbito laboral, a Dirección Xeral de Relacións Laborais ofrece permanentemente
e de forma aberta o diálogo social para manter un contacto fluído e abordar calquera
asunto ou tema que aos axentes lles resulte de interese. E neste sentido hai que destacar a
‘Guía para a prevención e o tratamento do acoso sexual e o acoso por razón de sexo nas
pemes’, publicada o mes de setembro de 2021, que está a disposición de todas as empresas e
da cidadanía en xeral.
No ámbito da formación e da prevención laboral tamén traballa o Instituto de Seguridade e
Saúde Laboral de Galicia (ISSGA). A diversidade é sinónimo de heteroxeneidade e, partindo
da base de que as nosas empresas son diversas porque están formadas por persoas
traballadoras diferentes, o seu obxectivo é integrar a diversidade na xestión preventiva e
empresarial para garantir a igualdade e a non discriminación e para lograr un impacto
empresarial, económico e social. Así, o ISSGA traballa para que a prevención laboral inclúa
todo tipo de diversidade, tamén a sexual, á fin de evitar calquera tipo de discriminación
CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-SetEm3Fly-4
Verificación:
CVE-PREPAR: 66a9f5d9-21d4-1bb4-b666-a58ab1a1b8d3
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

contra persoas traballadoras. E imparte formación en igualdade laboral, prestando atención
aos colectivos especialmente vulnerables e con maior risco de sufrir algún tipo de
discriminación no ámbito laboral, como é o caso do colectivo LGTBI”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta escrita : 30240 formulada polo Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia a iniciativa de dona Noa Díaz Varela e outros/as deputados/as do
mesmo grupo, sobre ”o estado en que se atopa o Plan galego de conciliación e
corresponsabilidade 2018-2021” (publicada no BOPG número 278 do 17 de febreiro de
2022), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Promoción do Emprego e Igualdade, que ten o seguinte contido:
“O pasado de 09 de marzo de 2022 a conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade da
Xunta de Galicia, deu resposta no Parlamento galego á interpelación do Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, número de rexistro 30681, sobre o Plan galego de
conciliación e corresponsabilidade 2018-2021.
A Xunta de Galicia está a traballar no deseño do II Plan galego de conciliación e
corresponsabilidade e na avaliación completa da primeira edición desta iniciativa que se
iniciou en 2018 e rematou en decembro de 2021. Ata 2020 cumpríronse 7 de cada 10
CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-srcqtqPJG-9
Verificación:
CVE-PREPAR: e4b18271-a627-8fa9-d2f2-473127d11f86
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

medidas deste instrumento que contou cun orzamento de máis de 848.755.030 euros e que
se artellou sobre cinco áreas estratéxicas con 15 obxectivos específicos e 100 medidas
concretas.
Na seguinte ligazón pódese consultar a resposta:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=MjQ0Yzk4NTAtZDNhOS00ODI2LWFiODQtNWY2ZTI1ZTEzYWFi&start=2241
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)
Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número 30298, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións previstas pola Xunta de
Galicia respecto do impacto na economía galega e na vida das mulleres do
empobrecemento e do aumento das desigualdades de xénero”, (publicada no BOPG
número 278 do 17 de febreiro de 2022), teño a honra de trasladarlle,

para así dar

cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, que ten
o seguinte contido:
“A igualdade real e efectiva consagrada no artigo 14 da Constitución Española é un principio
reitor da acción do Goberno galego e o establecido no artigo 35, relativo ao deber e ao
dereito ao traballo sen que en ningún caso se poida facer discriminación por razón de sexo, é

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-hJwEzGNrg-4
Verificación:
CVE-PREPAR: 178dfd53-6e37-ee70-5433-c03a1dd77914
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

un compromiso firme da Xunta de Galicia.
Neste sentido, destacan numerosas iniciativas postas en marcha nos últimos tempos a prol
da igualdade laboral entre mulleres e homes, sendo a máis significativa a ligazón nunha
mesma Consellería dos ámbitos de emprego e igualdade. Estas medidas dan conta de que o
Goberno galego non é alleo a problemas sociais e estruturais como a fenda salarial, unha
situación que se produce en todas as comunidades autónomas, no conxunto do Estado e
mesmamente na Unión Europea.
Por outra banda, cabe sinalar que as competencias para regular sobre a igualdade
retributiva (lexislación laboral) recaen no Estado español, tal e como establece o artigo
149.1.7ª. Non obstante, e no ámbito das súas competencias, a redución desta fenda salarial é
unha preocupación perentoria do Goberno galego.
Proba diso é o Decreto Lexislativo 2/2015, de 12 de febreiro, polo que se aproba o texto
refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de
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igualdade, no que xa se prevé a integración transversal da igualdade no campo laboral,
debendo levar a cabo políticas que incidan na redución da fenda salarial.
Ademais, as actuacións do Goberno galego para reducir a fenda salarial céntranse no
desenvolvemento das medidas legais establecidas na normativa estatal consistentes
principalmente no impulso dos plans de igualdade nas empresas. Para iso disponse, entre
outras, das seguintes medidas:
1.

Orde anual de Axudas de plans de igualdade, teletraballo, e flexibilización e

conciliación. Unha delas é a do teletraballo, recentemente obxecto de regulación lexislativa
e que supón o incremento da capacidade das mulleres para o acceso a postos de traballo de
calidade que lle permitan a necesaria flexibilización. Así mesmo a concesión de incentivos
para a flexibilidade horaria van colaborar na mellora da poboación feminina en idade de

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-hJwEzGNrg-4
Verificación:
CVE-PREPAR: 178dfd53-6e37-ee70-5433-c03a1dd77914
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

traballar e con cargas familiares.
2.

Regulación da formación voluntaria e mínima en materia de igualdade laboral dos

cadros sindicais e a representación das empresas na negociación dos plans de igualdade a
través do diálogo social e a súa regulamentación posterior. No 2021 en total foron 800
persoas formadas en rexistro retributivo como ferramenta que identifica as fendas e 1.600
en plans de igualdade.
3.

Desenvolvemento regulamentario da certificación galega en materia de igualdade,

promoción pública da mesma co obxectivo de que as empresas desenvolvan cotas máis altas
nesta materia, o cal vai favorecer a redución da fenda salarial, e indirectamente fomentar a
corresponsabilidade e a conciliación familiar e laboral.
Pero ademais, o Goberno galego está a traballar na nova lei de igualdade, unha normativa
que nace co obxectivo de seguir situando a Galicia á vangarda da busca da igualdade laboral,
para actualizar e unificar nun mesmo texto as actuacións e medidas para loitar contra a
paxina 2 de 3
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discriminación múltiple e os ataques sexistas á muller, así como referendar o compromiso
coa formación profesional e o emprego feminino de calidade.
A normativa introducirá ademais a idea do benestar laboral nas empresas, vinculada coas
políticas de conciliación, relevo por maternidade, prevención de riscos laborais, teletraballo
e responsabilidade social empresarial. Pero tamén busca regular medidas especiais para
introducir a perspectiva de xénero no teletraballo e a promoción das boas prácticas do
tecido produtivo galego, como o dereito á desconexión, o acceso prioritario a esta
modalidade de traballo a vítimas da violencia de xénero ou a realización de actividades de
formación”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
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Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita : 30404, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de dona Noa Susana Díaz Varela e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”as accións da Xunta de Galicia en
relación co cumprimento da Lei 13/2021 do 20 de xullo e as previsións respecto da
presentación da avaliación do II programa Muller e Ciencia” (publicada no BOPG número
283 do 25 de febreiro de 2022), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada
pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, que ten o seguinte contido:
“O pasado 27 de xaneiro a secretaria xeral da Igualdade deu resposta, na Comisión 5ª,
Sanidade, Política Social e Emprego do Parlamento galego, á pregunta oral do Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego número de rexistro 27139 sobre as medidas
adoptadas pola Xunta de Galicia para dar cumprimento á Lei Ángeles Alvariño para garantir
a igualdade real entre mulleres e homes no ámbito universitario e da investigación.

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
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Na seguinte ligazón pódese consultar a resposta:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=YTcxNzk0MzktOTUyMy00NGI0LWJiZTEtNjk2OTA3ZmE1M2M4&start=6417
Por outra banda, destácase que, o pasado 9 de xuño, o consello da Xunta deu luz verde ao
acordo polo que se aproba o III Programa galego de muller e ciencia 2022-2025.
Este instrumento contará co maior orzamento da súa historia, 44,7 millóns de euros. Cos
obxectivos de lograr un sistema galego da ciencia, tecnoloxía e innovación que incorpore de
xeito efectivo o principio de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, e de
promover e difundir os contidos da Lei 13/2021, do 20 de xullo, pola que se modifica o
Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das
disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, para
garantir a igualdade real entre mulleres e homes no ámbito universitario e da investigación.
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O documento conta con 20 obxectivos específicos e 50 medidas para avanzar na
incorporación das mulleres, en condicións de igualdade, ao ámbito científico e tecnolóxico.
Todas elas artéllanse en torno a 4 eixes prioritarios.
Así, desde un enfoque integral, a Xunta acometerá actuacións ata o ano 2025 coas que se
pretende contribuír a incrementar en 5 puntos a porcentaxe actual de mulleres entre o
persoal docente investigador, para pasar do 42 % a un mínimo do 47 %. Tamén se aspira a
subir tres puntos a proporción de mulleres catedráticas, ata polo menos o 27 %.
Nese sentido, o programa priorizará as necesidades das mulleres co obxectivo de avanzar
no respecto á diversidade e de reter o talento feminino como motor do desenvolvemento
tecnolóxico, económico, social e sostible de Galicia.
Para o deseño do III Programa Muller e Ciencia, a Xunta abriu un proceso participativo, que
contou coas contribucións chegadas dos diferentes departamentos do Goberno galego, de
asociacións de mulleres científicas e de representación das empresas e centros de ámbito
tecnolóxico.
E a nova estratexia basease nos éxitos acadados co II Programa Muller e Ciencia 2016-2020,
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que permitiu levar a cabo 135 actividades que chegaron a máis de 14.000 persoas. Estas
accións estiveron dirixidas principalmente ao eido escolar e universitario. Ademais, o II
Programa tivo impacto directo na carreira profesional de 520 mulleres que se incorporaron
ao ámbito investigador e na doutras 20 que foron promovidas a desenvolver postos de
carácter directivo”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número 30603, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Carmen Rodríguez Dacosta e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración do Goberno galego
respecto da diminución das mulleres ocupadas por mor da pandemia”, (publicada no
BOPG número 283 do 25 de febreiro de 2022), teño a honra de trasladarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade que ten
o seguinte contido:
“A Enquisa de Poboación Activa (EPA) do 2º trimestre do ano 2022 sinala que o número de
mulleres galegas en situación de desemprego diminúe no último ano, concretamente en
8.900 paradas menos (-11,04%). Así, a cifra de mulleres paradas en Galicia ascende a 71.700,
o 51,43% do total de parados que recolle a EPA. E se comparamos este dato con España,
vemos que a nosa Comunidade conta cunha proporción menor de mulleres en situación de
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desemprego, Galicia é do 51,43% mentres que no Estado ascende ao 53,58%.
Isto quere dicir que a taxa de mulleres paradas se sitúa nun 11,91, mellorando a taxa
nacional en 2,24 puntos onde acada os 14,15 puntos.
Por outra banda, o número de mulleres traballadoras en Galicia sobe no último ano en
18.700 (+3,65%). Así, a cifra de mulleres ocupadas (530.400) representa o 47,99% do total de
ocupados segundo a EPA en Galicia. E se comparamos este dato con España, vemos que
Galicia conta cunha proporción maior de mulleres ocupadas que a media estatal (Galicia:
47,99%; España: 46,37%).
Con respecto á situación antes da pandemia (2º trimestre de 2019) o certo é que se creou
emprego feminino. As mulleres ocupadas medraron en 5.600, un 1,07%, unha subida
superior á rexistrada entre os homes. Ademais, as mulleres asalariadas tamén
incrementaron o seu volume con respecto a antes da pandemia, sendo o ritmo de creación
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de emprego do 2,96%, ademais a ocupación medrou con maior intensidade que entre os
homes, que creceu a un ritmo do 2,37%.
En maio de 2020 (primeiro dato dispoñible), contabilizáronse 70.977 mulleres protexidas por
un expediente de regulación temporal de emprego (ERTE) e en xullo de 2022 esta cifra
redúcese ata as 522 mulleres incluídas nun ERTE. Polo tanto, facendo un balance destes
últimos 26 meses obsérvase unha evolución positiva; así, nos meses que está a durar a
pandemia, saíron dun ERTE un total de 70.455 mulleres, o que supón o 99,26%. O descenso
do colectivo masculino foi inferior, en concreto abandonaron esta situación 63.664 homes
(98,47%)”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
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Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita : 30743, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de dona Paloma Castro Rey e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”unha xustiza máis áxil que garanta o
acceso ao dereito fundamental á tutela xudicial efectiva” (publicada no BOPG
número 283 do 25 de febreiro de 2022) , teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia,
Xustiza e Deportes, que ten o seguinte contido:
“O sistema de gardas regulamentariamente previsto para partidos xudiciais con oito e
con nove xulgados de instrución é o sistema de garda semanal con dous xulgados, o cal
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está a funcionar actualmente na Coruña e en Vigo dunha maneira correcta.
A potestade de converter este réxime xeral de gardas dos partidos de 8-9 xulgados
cunha elevada carga de asuntos nun sistema de 24 horas correspóndelle ao Consello
Xeral do Poder Xudicial (CXPX).
En España, tan só dúas cidades con oito xulgados (Las Palmas de Gran Canaria e
Córdoba) teñen implantado o sistema de garda de 24 horas, o cal está previsto polo
Regulamento do Consello Xeral do Poder Xudicial 1/2005, dun xeito automático, para
partidos de 10-12 xulgados de instrución onde, por rotación, cada día debe estar un
xulgado de garda e descansa ao día seguinte.
Ao non ser obxecto de publicación todas aquelas actuacións que os xulgados de
instrución realizan en funcións de garda (tales como o número diario de detidos,
denuncias presentadas directamente ou requisitorias atendidas ante o xulgado en
funcións de garda, entradas e rexistros domiciliarios, etc.), a Xunta de Galicia
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solicitoulle ao CXPX unha análise comparativa das devanditas actuacións que en
funcións de garda se realizan nas outras cidades nas que o CXPX estendeu o réxime de
garda de 24 horas, que polo seu volume xustifiquen o cambio do sistema ordinario de
garda, sen que o CXPX verificase o exame comparativo solicitado que podería xustificar
a conversión do sistema de gardas na Coruña e en Vigo.
Polo que a constatación obxectiva de volume de actividade ao que aterse é o ingreso de
asuntos, e consonte á cal, en principio, se atoparía moi lonxe do que establece o acordo
entre o Ministerio de Xustiza e o CXPX para medir a carga de traballo nos xulgados de
instrución; polo que, existindo unha lóxica correspondencia entre o devandito
parámetro e o volume de asuntos que se atende no servizo de garda e o tempo diario
empregado na súa atención, non se colixe a necesidade actual de que os xulgados de
garda deban prolongar a súa actividade en horario nocturno”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
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Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número 30776, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Carmen Rodríguez Dacosta e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a diagnose do Goberno galego respecto
da fenda salarial entre mulleres e homes”, (publicada no BOPG número 283 do 25 de
febreiro de 2022), teño a honra de trasladarlle, para así dar cumprimento ao previsto no
artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade que ten o seguinte contido:
“A igualdade real e efectiva consagrada no artigo 14 da Constitución Española é un principio
reitor da acción do Goberno galego e o establecido no artigo 35, relativo ao deber e ao
dereito ao traballo sen que en ningún caso se poida facer discriminación por razón de sexo, é
un compromiso firme da Xunta de Galicia.
Neste sentido, destacan numerosas iniciativas postas en marcha nos últimos tempos a prol
da igualdade laboral entre mulleres e homes, sendo a máis significativa a ligazón nunha
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mesma Consellería dos ámbitos de emprego e igualdade. Estas medidas dan conta de que o
Goberno galego non é alleo a problemas sociais e estruturais como a fenda salarial, unha
situación que se produce en todas as comunidades autónomas, no conxunto do Estado e
mesmamente na Unión Europea.
Por outra banda, cabe sinalar que as competencias para regular sobre a igualdade
retributiva (lexislación laboral) recaen no Estado español, tal e como establece o artigo
149.1.7ª. Non obstante, e no ámbito das súas competencias, a redución desta fenda salarial é
unha preocupación perentoria do Goberno galego.
Proba diso é o Decreto Lexislativo 2/2015, de 12 de febreiro, polo que se aproba o texto
refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade,
no que xa se prevé a integración transversal da igualdade no campo laboral, debendo levar a
cabo políticas que incidan na redución da fenda salarial.
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Ademais, as actuacións do Goberno galego para reducir a fenda salarial céntranse no
desenvolvemento das medidas legais establecidas na normativa estatal consistentes
principalmente no impulso dos plans de igualdade nas empresas. Para iso disponse, entre
outras, das seguintes medidas:
1.

Orde anual de Axudas de plans de igualdade, teletraballo, e flexibilización e

conciliación. Unha delas é a do teletraballo, recentemente obxecto de regulación lexislativa
e que supón o incremento da capacidade das mulleres para o acceso a postos de traballo de
calidade que lle permitan a necesaria flexibilización. Así mesmo a concesión de incentivos
para a flexibilidade horaria van colaborar na mellora da poboación feminina en idade de
traballar e con cargas familiares.
2.

Regulación da formación voluntaria e mínima en materia de igualdade laboral dos

cadros sindicais e a representación das empresas na negociación dos plans de igualdade a
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través do diálogo social e a súa regulamentación posterior. No 2021 en total foron 800
persoas formadas en rexistro retributivo como ferramenta que identifica as fendas e 1.600
en plans de igualdade.
3.

Desenvolvemento regulamentario da certificación galega en materia de igualdade,

promoción pública da mesma co obxectivo de que as empresas desenvolvan cotas máis altas
nesta materia, o cal vai favorecer a redución da fenda salarial, e indirectamente fomentar a
corresponsabilidade e a conciliación familiar e laboral.
Pero ademais, o Goberno galego está a traballar na nova lei de igualdade, unha normativa
que nace co obxectivo de seguir situando a Galicia á vangarda da busca da igualdade laboral,
para actualizar e unificar nun mesmo texto as actuacións e medidas para loitar contra a
discriminación múltiple e os ataques sexistas á muller, así como referendar o compromiso
coa formación profesional e o emprego feminino de calidade.
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A normativa introducirá ademais a idea do benestar laboral nas empresas, vinculada coas
políticas de conciliación, relevo por maternidade, prevención de riscos laborais, teletraballo
e responsabilidade social empresarial. Pero tamén busca regular medidas especiais para
introducir a perspectiva de xénero no teletraballo e a promoción das boas prácticas do
tecido produtivo
galego, como o dereito á desconexión, o acceso prioritario a esta modalidade de traballo a
vítimas da violencia de xénero ou a realización de actividades de formación”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número 30819, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Iria Carreira Pazos e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “as medidas previstas polo Goberno galego para frear
a discriminación que sofren as persoas trans en xeral e as mulleres trans en particular no
eido laboral”, (publicada no BOPG número 283 do 25 de febreiro de 2022), teño a honra de
trasladarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento
de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade,
que ten o seguinte contido:
“O Goberno galego está a impulsar desde hai anos medidas e políticas para acadar a igualdade
de oportunidades en todos os ámbitos, tamén no tecido empresarial e produtivo, buscando a
mellora das condicións laborais das persoas traballadoras, a promoción profesional e a mellora
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de salarios de mulleres e homes, sen atender a ningún tipo de distinción.
Por iso, Galicia conta desde o ano 2014 cunha lei específica e propia de igualdade de trato e a
non discriminación das persoas LGTBI (Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non
discriminación de LGTBI en Galicia) convertendo a Galicia na primeira comunidade cunha
lexislación propia e desde 2018 co Observatorio galego contra a discriminación por orientación
sexual e identidade de xénero. De feito, o pasado 29 de xuño de 2022 reuniuse de novo o pleno
do Observatorio galego contra a discriminación por orientación sexual e identidade de xénero,
onde se aprobou unha declaración institucional con motivo do Día Internacional do Orgullo
LGTBI e se informou sobre o estudo específico que a Xunta de Galicia está a elaborar sobre a
situación laboral do colectivo para coñecer a súa realidade concreta e as discriminacións poidan
sufrir no eido laboral.
O obxectivo non é outro que analizar as raíces para poder valorar a posta en marcha de medidas
desde as diferentes administracións, en colaboración co tecido empresarial, á fin de favorecer a
igualdade de oportunidades laborais.
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Tamén no ámbito laboral, a Dirección Xeral de Relacións Laborais ofrece permanentemente e de
forma aberta o diálogo social para manter un contacto fluído e abordar calquera asunto ou tema
que aos axentes lles resulte de interese.
E neste sentido hai que destacar a ’Guía para a prevención e o tratamento do acoso sexual e o
acoso por razón de sexo nas pemes’, publicada o mes de setembro de 2021, que está a
disposición de todas as empresas e da cidadanía en xeral. No ámbito da formación e da
prevención laboral tamén traballa o Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA).
A diversidade é sinónimo de heteroxeneidade e, partindo da base de que as nosas empresas son
diversas porque están formadas por persoas traballadoras diferentes, o seu obxectivo é integrar
a diversidade na xestión preventiva e empresarial para garantir a igualdade e a non
discriminación e para lograr un impacto empresarial, económico e social.
Así, o ISSGA traballa para que a prevención laboral inclúa todo tipo de diversidade, tamén a
sexual, á fin de evitar calquera tipo de discriminación contra persoas traballadoras. E imparte
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formación en igualdade laboral, prestando atención aos colectivos especialmente vulnerables e
con maior risco de sufrir algún tipo de discriminación no ámbito laboral, como é o caso do
colectivo LGTBI”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número 30873, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona María González Albert e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “os incumprimentos laborais da Xunta de
Galicia e da empresa Mersant Vigilancia, adxudicataria da seguridade privada dos
hospitais públicos de Valdeorras e Verín”, (publicada no BOPG número 283 do 25 de
febreiro de 2022), teño a honra de trasladarlle, para así dar cumprimento ao previsto no
artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O contido da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foi tratado polo Goberno no
Pleno na sesión celebrada o 4 de abril do 2022 no debate da iniciativa con número de
rexistro 30875 presentada polo mesmo grupo parlamentario.
O vídeo da sesión pode consultarse no seguinte enlace:
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=MWY1ZDFmMjctMmZhNS00ZGY3LTgzMTktMjhlYzRlNDFiMmNk&start=3720 ”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita : 31167, formulada polo Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia a iniciativa de dona Noa Susana Díaz Varela e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre ”as previsións do Goberno galego respecto da
elaboración do Estatuto da Muller rural de Galicia” (publicada no BOPG número 287 do 3
de marzo de 2022), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no
artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, que ten o seguinte contido:
“O pasado 22 de xullo a Xunta publicou o proxecto de lei para a igualdade efectiva de
mulleres e homes no portal de transparencia para que tanto a cidadanía como entidades e
administracións poidan realizar as súas suxestións ao texto proposto.
A nova norma nace co obxectivo de seguir a situar a Galicia na vangarda da busca da
igualdade laboral, para actualizar e unificar nunha mesma norma as actuacións e medidas
para a loita contra a discriminación múltiple e os ataques sexistas á muller, e referendar o
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compromiso coa formación profesional e o emprego feminino de calidade.
Ademais, incluirá un Estatuto das mulleres rurais e do mar co que se defenderá o
compromiso de atender ás súas necesidades nas políticas de emprego autonómicas, e
cunha relación propia de dereitos e de medidas para o fomento do seu asociacionismo”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número 31198, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Leticia Gallego Sanromán e don
Martín Seco García, sobre “as axudas do programa de apoio ao peche do lecer nocturno”,
(publicada no BOPG número 287 do 3 de marzo de 2022), teño a honra de trasladarlle, para así
dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, que ten o
seguinte contido:
“No DOG do 15 de febreiro de 2022 publicouse a Orde do 14 de febreiro de 2022 pola que se
establecen as bases reguladoras do Programa de apoio ao peche do lecer nocturno , financiado con
fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e procédese á súa
convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento TR750A) cun importe de 3.500.000€.
Posteriormente, no DOG do 26 de abril, publicouse a Orde do 22 de abril de 2022 pola que se fai
pública a ampliación da dotación orzamentaria para a concesión das axudas da Orde do 14 de
febreiro por un importe de 1.200.000€.
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Así, a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade destinou un total de 4.700.000€ para
apoiar ao sector do lecer nocturno polos peches provocados pola covid-19 en resposta ao gromo
que se produciu en outubro-decembro de 2021. E do total das 672 solicitudes presentadas, foron
atendidas o 100% das mesmas que cumprían os requisitos da convocatoria, é dicir, 579”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número 31504, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Ramón Fernández Alfonzo e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o cesamento das persoas contratadas
por ASCM FERROL ao abeiro de subvencións para o fomento do emprego a través dos
programas de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro”, (publicada no BOPG
número 289 do 9 de marzo de 2022), teño a honra de trasladarlle, para así dar cumprimento
ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación
formulada pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, que ten o seguinte
contido:
“ASCM FERROL está rexistrada no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos
Sociais (RUEPSS), sendo este un dos requisitos para ser entidade beneficiaria dos Programa
de Cooperación (ORDE do 3 de agosto de 2021 pola que se establecen as bases que regulan
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as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de
cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro e se realiza a súa
convocatoria para o ano 2021). Cómpre sinalar que en ningún caso se trata de axudas
dirixidas a Centros Especiais de Emprego.
ASCM FERROL solicitou en tempo e forma as subvencións contempladas en dita orde. De
feito, con data 02/12/2021 (notificada o 03/12/2021), fóronlle aprobadas estas axuda por
importe de 72.306 euros para o ano 2021, con cargo á aplicación orzamentaria
09.40.322C.481.7 (código de proxecto 2015 00489), equivalente aos custos salariais de 6
persoas traballadoras contratadas, maila cotización empresarial á Seguridade Social
derivada de dito salario, para a realización do proxecto ‘CADMIN: XESTIÓN DA INCLUSIÓN’.
Con data 20/12/2021 procédese ao pagamento do adianto do 90% da axuda concedida a
ASCM FERROL por importe de 65.075,40 euros. E o 21/12/2021 a entidade ASCM FERROL
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achega diversa documentación xustificativa para o pagamento, momento no que se
detectou que se producira un incumprimento do disposto no artigo 15 das bases reguladoras
da axuda, en tanto que, malia que a entidade tiña solicitado a selección directa das persoas
traballadoras previa publicación no Portal de Emprego de Galicia (artigo 15.5), non cumpriu
co disposto no punto 7 do dito artigo, que establece para a opción escollida, unha vez feita a
selección e con carácter previo á contratación, a obriga de remitir á oficina de emprego
correspondente a documentación necesaria para que esta faga as comprobacións exixidas
no artigo 15.1 e remita á entidade beneficiaria o código identificador para a comunicación da
contratación.
Desde o Servizo de Programas de Cooperación contáctase coa ASOC. SOCIOCULTURAL
ASCM, con data 10/01/2021, para comunicarlle o citado incumprimento, informando da
necesidade do reintegro da axuda e remitíndoselle resolución de inicio do procedemento de
perda ao dereito ao cobramento o 11/02/2022 polo seguinte motivo: incumprimento do
CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-jToiHoqjL-9
Verificación:
CVE-PREPAR: cf6858d2-ee91-34a4-42c1-055566b33e26
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

disposto no artigo 15.7.
O artigo 33.1.b) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia establece como causa
de reintegro o incumprimento total ou parcial do obxectivo da actividade ou do proxecto ou
non adopción do comportamento que fundamentan a concesión da subvención. E o apartado
f) da mesma norma recolle o reintegro no caso de incumprimento das obrigas impostas pola
administración ás entidades colaboradoras e aos beneficiarios, así como dos compromisos
por estes asumidos, con motivo da concesión da subvención, sempre que afecten ou se
refiran ao modo no que se conseguen os obxectivos, se realiza a actividade, se executa o
proxecto ou se adopta o comportamento que fundamenta a concesión da subvención.
A entidade dispuña dun prazo de dez días para presentar alegacións, pero pasado dito prazo
non se presentaron e con data 15/02/2022 a entidade ASOC. SOCIOCULTURAL ASCM
procedeu á devolución voluntaria da axuda indebidamente percibida.
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A Xunta de Galicia efectúa controis periódicos de verificación do cumprimento dos
requisitos por parte das entidades beneficiarias de axudas públicas a través do servizo de
Verificación de Fondos, no que se comproba o cumprimento e mantemento dos requisitos
sinalados na convocatoria. No caso concreto da inserción laboral, esta cuestión tense en
conta en cada nova convocatoria dos Programas de Cooperación, onde se prima con ata 30
puntos dun total de 80 ás entidades que apoiaron á inserción laboral dun maior número de
persoas traballadoras, realizándose o control directamente a través das consultas á vida
laboral de cada persoa traballadora”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
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A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita : 31677, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de dona Mercedes Queixas Zas
e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”a necesidade de reforzar a oferta
cultural en galego na infancia e mocidade” (publicada no BOPG número 293 do 17 de
marzo de 2022), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no
artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, que ten
o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de Galicia en
resposta oral á pregunta con número 31676 e debatida na Comisión 4ª o 22 de abril de
2022; á que nos remitimos porque alude á política cultural dirixida á mocidade e analiza
os resultados do informe ao que se fai referencia na pregunta”.
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O debate pode consultarse, co número de rexistro da iniciativa, na Mediateca da web do
Parlamento de Galicia”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

152090

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
Páxina 1 de
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
20/09/2022 11:05:09

1

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-bS8yV2z9T-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 20/09/2022 11:05:09

152091

Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2022/1615630
Data
20/09/2022 11:04

En relación coa pregunta con resposta Escrita número 31937, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Carmen Rodríguez Dacosta e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “os datos relativos ao paro rexistrado en
Galicia que ofrecen os ministerios de Traballo e Economía Social e de Inclusión,
Seguridade Social e Migracións”, (publicada no BOPG número 293 do 17 de marzo de 2022),
teño a honra de trasladarlle,

para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do

Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Promoción do Emprego e Igualdade, que ten o seguinte contido:
“No mes de xullo, Galicia acada a cifra de paro máis baixa de toda a serie histórica. Desde o
punto de vista intermensual, o paro rexistrado diminúe en 1.082 persoas (-0,77%), sendo o
número de persoas paradas 139.850. Ademais, o mes de xullo rexistra en Galicia un
comportamento mellor que no conxunto do Estado; deste xeito, mentres que na nosa
comunidade baixa o paro un 0,77%, no Estado sobe un 0,11%.
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No relativo á contratación, en Galicia sube de xeito intermensual nun 7,94% (firmáronse en
Galicia 6.381 contratos máis que no mes de xuño), e a contratación indefinida medra en 314
contratos con respecto ao mes anterior (+1,05%). E na comparativa co Estado, tamén sae
beneficiada Galicia, xa que mentres a contratación crece na nosa comunidade un 7,94%, no
Estado descende nun 6,41%. Mentres que a contratación indefinida medra en Galicia un
1,05%, diminúe no conxunto do Estado un 12,46%.
Por outra banda, os últimos datos publicados, correspondentes ao mes de xullo de 2022,
reflicten que o número medio de afiliacións en Galicia acadou a cifra de 1.058.193 cotizantes,
o que supón un incremento de 9.670 traballadores (0,92%), situándose a un nivel superior ao
reflectido hai trece anos. E tamén na creación de emprego melloramos a España, xa que en
Galicia medra un 0,92%, mentres que no conxunto estatal a afiliación cae nun 0,04%.
No que respecta aos Expedientes de Regulación Temporais de Emprego (ERTE), en xullo
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rexistráronse en Galicia 228 que afectaron a un total de 1.511 persoas traballadoras. Unha
cifra que, se a comparamos co mes de xuño, deixa ver un ascenso de 322 persoas protexidas
por ERTE, o que supón unha subida do 27,08%. Aínda que Galicia chegou a ter en abril do
2020 un total de 165.038 traballadores afectados por un ERTE, desde aquela, a cifra foise
reducindo paulatinamente ata o mes de outubro. Pola contra, en novembro e decembro
rexístrase un aumento dos traballadores en ERTE. Despois a cifra de persoas en ERTE
descendeu en xaneiro, pero no mes de febreiro produciuse un aumento notable do 49%,
volvendo a descender nos seguintes meses ata xaneiro do 2022. Sen embargo, en marzo de
2022, por segundo mes consecutivo, o número de persoas acollidas a un ERTE rexistra un
lixeiro incremento. En maio do 2022 e como consecuencia da nova regulación deste
mecanismo prodúcese un descenso moi acusado (-66,10%) e en xuño tamén se rexistra un
descenso, aínda que máis moderado, en concreto a baixada é do 34,67%. E pola contra, este
mes volve a producirse un aumento dos traballadores, en concreto de 322 persoas (27,08%).
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A pesar do dato anterior, a evolución durante os meses que está a durar a pandemia resulta
favorable, xa que neste período saíron dun ERTE un total de 163.527 persoas traballadoras, o
que supón o 99,08%.
No Estado, a proporción de saídas é do 99,38%, o que significa que España conta cunha
proporción semellante de traballadores que saíron dun ERTE.
Se detallamos os datos por colectivos, no que atinxe ás mulleres cabe destacar que en maio
de 2020 (primeiro dato dispoñible) contabilizáronse 70.977 mulleres protexidas por un ERTE.
Mentres que en xullo de 2022 esta cifra redúcese ata as 522. O balance destes últimos 26
meses reflicte unha evolución positiva, así, nos meses que está a durar a pandemia, saíron
dun ERTE un total de 70.455 mulleres, o que supón o 99,26%. O descenso do colectivo
masculino foi inferior, en concreto abandonaron esta situación 63.664 homes (98,47%).
Na evolución interanual, Galicia viña encadeando seis anos consecutivos de caída de paro
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interanual nun mes de xullo (serie 2014-2019). Despois da forte subida interanual de paro
rexistrada no 2020 por efecto da covid-19, en xullo do 2022 mantense a melloría iniciada no
2021 e o paro acada un descenso interanual de 12.084 parados (un 7,95% menos). Polo tanto,
o paro rexistrado diminúe no último ano nas catro provincias e nas sete grandes cidades;
nos catro sectores económicos, especialmente na industria (-15,96%) e na construción (11,05%); e nos colectivos prioritarios: mulleres (-7,84%), maiores de 44 anos (-4,96%), nos
menores de 30 anos (-10,14%) e especialmente nos parados de longa duración (-19,88%).
Ao mesmo tempo, as afiliacións aumentan en Galicia con respecto a hai un ano nun 2,12%, o
que supón 21.921 novos traballadores. E a contratación indefinida medra en 23.105 contratos
con respecto ao ano anterior (+329,88%), sendo, ademais, un ritmo de subida superior ao
estatal (314,50%)”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
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Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número 32166, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Iago Tabarés Pérez-Piñeiro e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o funcionamento da Inspección de
Traballo e Seguridade Social en Galicia e as actuacións realizadas e previstas pola
Xunta de Galicia para melloralo”, (publicada no BOPG número 298 do 25 de marzo de
2022), teño a honra de trasladarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Promoción do Emprego e Igualdade, que ten o seguinte contido:
“A posible mellora das condicións da Inspección de Traballo e Seguridade Social (ITSS) non
se abordou nas reunións que periodicamente se realizan con este organismo. Sen embargo,
estas reivindicacións si se dirixiron de modo directo ao Organismo Estatal dependente do
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Ministerio de Traballo, chegando a un acordo cos sindicatos recentemente”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número 32186, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Matilde Begoña Rodríguez
Rumbo e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a execución dos recursos
destinados a favorecer a inserción laboral de calidade”, (publicada no BOPG número 298
do 25 de marzo de 2022), teño a honra de trasladarlle, para así dar cumprimento ao previsto
no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, que ten o seguinte contido:
“O pasado 8 de abril a directora xeral de Formación para o Emprego e Orientación
contestou na Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos do Parlamento galego, a
pregunta oral do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia número de rexistro 32182
sobre a execución dos recursos destinados a favorecer a inserción laboral de calidade.
Na seguinte ligazón pódese consultar a resposta:

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-WcPrjCHMp-2
Verificación:
CVE-PREPAR: 9866c406-cb11-4e46-d7d1-b00ecbfceb15
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=ZDJiMTllNmMtYzBhNi00NGM1LWE4NTYtYjZjNGViNTEwZGUw&start=51 ”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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NÂº SaÃ-da 2022/1615624
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Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta escrita : 32325 formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de dona

Noelia Otero Lago e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”a actividade do

Observatorio

Galego contra a discriminación por orientación sexual e identidade de xénero
dende a súa creación e a previsión de xuntanzas para a ano 2022” (publicada no
BOPG número 298 do 25 de marzo de 2022), teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, que
ten o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia leva anos demostrando a súa implicación na loita contra a
discriminación por orientación sexual e identidade de xénero, e faino ademais a través
de todos os seus departamentos, pois a igualdade e non discriminación responde ao

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-TsSt7KFi1-9
Verificación:
CVE-PREPAR: fe6d4f91-0839-d083-10d8-25732f498a97
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

principio de transversalidade debendo estar presente en cada unha das áreas de
actuación.
En consecuencia, a inclusión social plena das persoas, con independencia da diversidade
de orientación sexual e de identidade de xénero, constitúe unha prioridade do Goberno
galego.
Neste sentido e coa finalidade de avanzar cada día máis neste eido, o Executivo
autonómico está a traballar, cóbado con cóbado, con asociacións, organizacións e
colectivos LGTBI que teñen un interese lexítimo na loita contra a discriminación por
razón de orientación sexual ou identidade de xénero, en particular, no marco do
Observatorio galego contra a discriminación por orientación sexual e identidade de
xénero, un órgano dotado anualmente con 15.000 euros para o seu correcto
funcionamento.
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Froito deste traballo conxunto é o Regulamento de funcionamento do mesmo, no que
se inclúe un procedemento específico para a tramitación de denuncias, e que se
aprobou na sesión do Observatorio que tivo lugar o día 6 de xullo de 2021. Este
instrumento foi elaborado da man das entidades LGTBI que o compoñen e que son as
máis representativas da nosa comunidade:
• CASCO (Comité Antisida A Coruña)
• Nós Mesmas
• Alas Coruña
• Les Coruña
• Avante LGTBI
• A Rede Educativa de Apoio LGTBI de Galicia
• Chrysallis Asociación de Familias de Menores Transexuais
• Asociación Pvlse Vigo Queer LGTBIQ+
Así mesmo, destácase que o pasado 29 de xuño tivo lugar unha nova reunión do pleno
CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-TsSt7KFi1-9
Verificación:
CVE-PREPAR: fe6d4f91-0839-d083-10d8-25732f498a97
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

do Observatorio galego contra a discriminación por orientación sexual e identidade de
xénero na que, entre outros temas, abordouse a creación e composición de grupos de
traballo sectoriais para afondar na realidade das persoas LGTBI, promover medidas que
garantan os seus dereitos, así como, para dinamizar o funcionamento do propio
Observatorio.
Ademais, destácase que desde 2016 a Xunta colabora a través de convenios con
entidades que desenvolven actividades de promoción e defensa dos dereitos e intereses
das persoas do colectivo LGTBI. Grazas a estes apoios poden desenvolver campañas de
información social, acompañamento e asesoramento sobre recursos sociais e sanitarios
dos que dispoñen, formación específica para o persoal das administracións públicas así
como elaborar materiais didácticos.
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Así mesmo sinálase que no ano 2017 apareceu, por primeira vez, unha partida específica
nos Orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para as asociacións,
organizacións e colectivos LGTBI.
O obxectivo da Xunta de Galicia non é outro que o de garantir que todas as persoas, sen
importar a súa orientación sexual e identidade de xénero, poidan exercer plenamente os
seus dereitos”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-TsSt7KFi1-9
Verificación:
CVE-PREPAR: fe6d4f91-0839-d083-10d8-25732f498a97
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta escrita : 32626, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de don Luis Bará Torres e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”as actuacións da Xunta de Galicia
respecto da defensa da titularidade pública dos bens mobles das Torres de Meirás”
(publicada no BOPG número 301 do 31 de marzo de 2022), teño a honra de enviarlle,
para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Cultura, Educación, Formación
Profesional e Universidades, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de Galicia en
resposta oral á pregunta con número 32625 e debatida na Comisión 1ª de data
14/07/2022; á que nos remitimos porque nela ofrécese información sobre as distintas
xestións realizas pola Xunta de Galicia no proceso de recuperación ao patrimonio

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-5PlcKWgVE-5
Verificación:
CVE-PREPAR: 6f78a8f4-a882-8313-baf0-199f7e634b85
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

público de Pazo de Meirás, así das actuacións emprendidas para garantir a súa
protección”
O debate pode consultarse, co número de rexistro da iniciativa, na Mediateca da web do
Parlamento de Galicia”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Ref. ms

En relación coa pregunta con resposta escrita : 32673, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de don Iago Tabarés PérezPiñeiro e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre ”conservación e posta en
valor da Torre de Sande no concello de Cartelle” (publicada no BOPG número 301 do
31 de marzo de 2022), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto
no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, que ten
o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de Galicia en
resposta oral á pregunta con número 33073 e debatida na Comisión 4ª de data
10/06/2022; á que nos remitimos porque nela ofrécese información sobre a Torre de
Sande, ben inmoble que ten a consideración de Ben de Interese Cultural e que está
protexido polos seus valores propios de acordo co establecido na Lei 5/2016 do

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-H6Knmkovf-9
Verificación:
CVE-PREPAR: f5bfeaf8-ad31-54e2-e116-7569cebf6e59
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Patrimonio Cultural de Galicia”
O debate pode consultarse na Mediateca da web do Parlamento de Galicia a través da
seguinte ligazón:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=ZTc4YWVmNGMtNWRjMC00NTQzLWJlMzgtYWY3NDU1Y2U4ZDFj&start=3734
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número 32937, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Alexandra Fernández Gómez
e don Luis Bará Torres, sobre “as medidas previstas pola Xunta de Galicia para garantir
que a Xunta Consultiva en Materia de Ordenación do Territorio e Urbanismo vele polo
interese público”, (publicada no BOPG número 304 do 6 de abril de 2022), teño a honra de
trasladarlle,

para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do

Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“Esta mesma cuestión foi contestada na sesión da Comisión 2ª do pasado 19 de maio de
2022 pola directora xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, en resposta á pregunta
oral 32936.
Enlace ao vídeo da Comisión 2ª celebrada o pasado 19 de maio de 2022:

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-3exFXjMzi-8
Verificación:
CVE-PREPAR: c8c1f057-b345-7ba6-61f9-107b82a2e4c6
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/watch?
id=NGNhNDc2ZjItYjhkZS00ZWRjLTlhOGQtMTk2YTJlOTBlMjBl ”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número 33002 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Alexandra Fernández Gómez e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a execución do programa de axudas para
contribuír a minimizar o impacto económico e social da covid-19 nos alugueiros de vivenda
habitual no ano 2021”, (publicada no BOPG número 304 do 6 de abril de 2022), teño a honra de
trasladarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento
de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de

Medio Ambiente, Territorio e

Vivenda, que ten o seguinte contido:
“O programa de axudas para contribuír a minimizar o impacto económico e social da Covid-19
nos alugueiros de vivenda habitual incorporouse ao plan de vivenda estatal en 2020. Entre as
condicións reguladas polo Goberno central para estas axudas están os criterios para demostrar
a situación de vulnerabilidade, que son obrigatorios para todas as comunidades, tal como indica
a orde ministerial. Polo tanto, a Xunta de Galicia non tiña posibilidade de modificar ditos
requisitos. Na convocatoria de 2021, todos os solicitantes que cumprían os requisitos recibiron a

CSV: BOPGDSPG-0HFlFPxDO-3
REXISTRO-aLtGBjVdD-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 388efa74-c338-cc88-1144-959f5f36c971
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

axuda solicitada. As non concedidas foron polos seguintes motivos: non cumprir os requisitos,
non presentar a documentación que lles foi requirida no procedemento ou por renuncia expresa
a esta axuda”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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