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1. Procedementos parlamentarios

1.1. Procedementos de natureza normativa

1.1.2. Propostas de normas
1.1.2.1. Proxectos e proposicións de lei
1.1.2.1.1. Proxectos de lei

Rexeitamento de emendas á totalidade ao Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023
O Pleno do Parlamento, na sesión do 21 de novembro de 2022, adoptou os seguintes acordos:
Rexeitamento de emendas á totalidade
- 42693 (11/PL-000018)
Presidencia da Xunta de Galicia
Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023.
Sométense a votación as emendas á totalidade de devolución e o resultado é:
Grupo I:
― Emendas á totalidade de devolución, as que postulan a devolución global dos orzamentos e as
de devolución dos orzamentos das seccións ou de axentes xestores do gasto: rexeitadas por 31
votos a favor, 41 votos en contra e ningunha abstención.
Grupo II:
― Emendas que modiﬁcan a contía global dos orzamentos ou transﬁren créditos entre seccións:
rexeitadas por 31 votos a favor, 42 votos en contra e ningunha abstención.
Santiago de Compostela, 22 de novembro de 2022
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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Rexeitamento de emendas á totalidade ao Proxecto de lei de medidas ﬁscais e administrativas
O Pleno do Parlamento, na sesión do 21 de novembro de 2022, adoptou o seguinte acordo:
Rexeitamento de emendas á totalidade
- 42694 (10/PL-000019)
Presidencia da Xunta de Galicia
Proxecto de lei de medidas ﬁscais e administrativas

160464
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Sométense a votación ás emendas á totalidade de devolución, e resultan rexeitadas por 31 votos a
favor, 41 votos en contra e ningunha abstención.
Santiago de Compostela, 22 de novembro de 2022
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 23 de novembro de 2022, adoptou os seguintes acordos:

1.3. Procedementos de control e impulso

1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.1. Proposicións non de lei en Pleno
1.3.6.1.1. Proposicións presentadas

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia e publicación
- 44163 (11/PNP-003753)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Nóvoa Iglesias, Marta e 13 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para manter o seu apoio á plataforma experimental de eólica mariña prevista a 10 km do porto exterior da Coruña e reclamar ao Goberno
de España a axilización da aprobación dos plans de ordenación do espazo marítimo

1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
1.3.6.2.1. Proposicións presentadas

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia, asignación a comisión e publicación
- 44162 (11/PNC-003882)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Nóvoa Iglesias, Marta e 6 máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para manter o seu apoio á plataforma experimental de eólica mariña prevista a 10 km do porto exterior da Coruña e reclamar ao Goberno
de España a axilización da aprobación dos plans de ordenación do espazo marítimo
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
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Santiago de Compostela, 23 de novembro de 2022
María Elena Candia López
Vicepresidenta 1ª

1.3.6.2.4. Proposicións tramitadas
COMISIóN 4ª, EDUCACIóN E CULTURA
A Comisión 4ª, Educación e Cultura, na súa sesión do 18 de novembro de 2022, adoptou os seguintes acordos:

160465
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Aprobación sen modiﬁcacións
- 42805 (11/PNC-003756)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e seis deputados/as máis
Sobre a demanda que debe realizar a Xunta de Galicia ao Ministerio de Educación e Formación Profesional para garantir o acceso á universidade en igualdade de condicións para a totalidade do territorio de España
BOPG nº 401, do 26.10.2022
Sométese a votación e resulta aprobada sen modiﬁcacións por 7 votos a favor, 5 votos en contra e
0 abstencións.
O texto aprobado é o seguinte:
«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a reclamar do Ministerio de Educación un modelo
de proba ABAU con vocación de permanencia no tempo e que garanta a equidade e a igualdade
de oportunidades na totalidade do territorio de España.»

Aprobación por unanimidade con modiﬁcacións
- 42900 (11/PNC-003768)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e Díaz Varela, Noa Susana
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para dar a coñecer a asociación
Ponte...nas Ondas!
BOPG nº 401, do 26.10.2022
Sométese a votación e resulta aprobada con modiﬁcacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
O texto aprobado é o seguinte:
«O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a apoiar e a implantar en Galicia o modelo Ponte
...nas Ondas! de boas prácticas co patrimonio cultural inmaterial, ademais de realizar unha campaña pública de difusión para dar a coñecer o modelo, no caso de que saia adiante a proposta da
candidatura.»
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Rexeitamento da iniciativa
- 42920 (11/PNC-003772)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e Lourenzo Sobral, Manuel Antonio
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para mellorar os servizos no CEIP de
Teixeiro (Curtis)
BOPG nº 401, do 26.10.2022

160466
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Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
Santiago de Compostela, 18 de novembro de 2022
María Montserrat Prado Cores
Vicepresidenta 2ª
A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 23 de novembro de 2022, adoptou os seguintes acordos:

1.4. Procedementos de información

1.4.2. Solicitudes de comparecencia
1.4.2.1. Solicitudes de comparecencia en Pleno

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia, traslado á Xunta de Portavoces e
publicación
- 44202 (11/CPP-000110)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana e 18 máis
Do presidente da Xunta de Galicia, por petición do G. P. do Bloque Nacionalista Galego, para informar das propostas que pretende implantar a Xunta de Galicia en materia sanitaria

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
- 44166 (11/PUP-000292)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio
Sobre as medidas que ten pensado adoptar o Goberno galego para solucionar os problemas coa
sanidade pública no concello de Soutomaior
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- 44178 (11/PUP-000293)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 6 máis
Sobre a valoración por parte do Goberno galego do impacto que a suba do IPC vai ter nas peaxes
das autoestradas na Comunidade

1.4.4.1.3. Preguntas ao presidente da Xunta de Galicia

Admisión a trámite, traslado á Xunta de Portavoces e publicación

- 44179 (11/POPX-000087)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

160467
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Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as medidas que prevé o Goberno galego para mellorar a cohesión social na nosa Comunidade
Autónoma
- 44180 (11/POPX-000088)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana
Sobre a defensa dos intereses de Galicia no ámbito enerxético
Santiago de Compostela, 23 de novembro de 2022
María Elena Candia López
Vicepresidenta 1ª

1.4.4.3. Preguntas para resposta por escrito
A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 21 de novembro de 2022, adoptou os seguintes acordos:
Admisión a trámite e publicación
- 43638 (11/PRE-014624)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e Castro Rey, Paloma
Sobre o préstamo concedido por XesGalicia en 2018 ao xornal El Correo Gallego
- 43713 (11/PRE-014625)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e Torrado Quintela, Julio
Sobre o cumprimento dos prazos de execución do concerto social
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- 43719 (11/PRE-014626)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e Torrado Quintela, Julio
Sobre a disposición por parte da Consellería de Política Social e Xuventude dun informe detallado
de todo o acontecido durante a pandemia nas residencias de maiores e o número de inspeccións
levadas a cabo en cada provincia, así como o custo do funcionamento do comité de expertos
- 43737 (11/PRE-014627)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Otero Lago, Noelia
Sobre a información presentada nun medio informativo respecto do procedemento e da contratación de produción allea seguido pola Corporación Radio e Televisión de Galicia
- 43779 (11/PRE-014628)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as festas de interese turístico subvencionadas pola Xunta de Galicia este ano

160468

XI lexislatura. Número 413. 23 de novembro de 2022

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

- 43781 (11/PRE-014629)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e Díaz Varela, Noa Susana
Sobre a valoración da accesibilidade aos contidos da TVG para o colectivo de persoas xordas
- 43787 (11/PRE-014630)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego do nivel de execución orzamentaria do Observatorio galego
contra a discriminación por orientación sexual e identidade de xénero
- 43797 (11/PRE-014631)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a boniﬁcación do recibo de Sogama aos concellos que implanten en 2023 o quinto colector,
ou colector marrón
- 43804 (11/PRE-014632)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e Queixas Zas, Mercedes
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para conservar a música galega de Nadal e promover a súa divulgación
- 43835 (11/PRE-014633)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da información á opinión pública e aos grupos
parlamentarios sobre a situación legal das instalacións da antiga fábrica de Pontesa
- 43848 (11/PRE-014634)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre o tratamento informativo dado pola Corporación Radio e Televisión de Galicia ás forzas da
oposición
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- 43889 (11/PRE-014635)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e Lourenzo Sobral, Manuel Antonio
Sobre a necesaria ampliación do Centro Público Integrado As Mirandas, do concello de Ares
- 43897 (11/PRE-014636)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a incidencia na calidade asistencial da substitución nos puntos de atención continuada do
persoal médico por persoal de enfermaría
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- 43904 (11/PRE-014637)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e Queixas Zas, Mercedes
Sobre os plans da Xunta de Galicia en relación coa torre de Caldaloba, no concello de Cospeito
- 43908 (11/PRE-014638)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre as condicións laborais das traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar
- 43920 (11/PRE-014639)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre o reforzo por parte da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades dos equipos de orientación especíﬁcos
- 43928 (11/PRE-014640)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da incorporación de persoal de enfermaría no Servizo de Urxencias Pediátricas do Hospital Álvaro Cunqueiro, de Vigo
- 43933 (11/PRE-014641)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Queixas Zas, Mercedes
Sobre os criterios da Xunta de Galicia para aplicar o réxime de protección e salvagarda do funicular
de transporte aéreo de materiais Novo y Sierra, no concello de Valga
- 43941 (11/PRE-014642)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre as medidas que debe tomar a Xunta de Galicia para evitar que se repitan os incendios na
parcela da empresa Inversiones Castro Veira, en Figueroa, no concello de Arteixo
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- 43970 (11/PRE-014643)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre as previsións que ten a Xunta de Galicia para resolver o problema dos ascensores e dos baños
do Centro de Saúde de Narón
- 43977 (11/PRE-014644)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para rescatar a atención primaria
Santiago de Compostela, 22 de novembro de 2022
María Elena Candia López
Vicepresidenta 1ª
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
das deputadas e deputados, Marta Nóvoa Iglesias, Cristina Sanz Arias, Sandra
Vázquez Domínguez, José Antonio Armada Pérez, Adrián Pardo López, Moisés
Rodríguez Pérez, Borja Verea Fraiz, Teresa Egerique Mosquera, José Manuel
Balseiro Orol, Begoña Freire Vázquez, Ana Belén García Vidal, Manuel Santos
Costa, Elena Suárez Sarmiento e Daniel Vega Pérez, ao abeiro do disposto no
artigo, 98, 160 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno polo trámite de
urxencia.
Xustificación da urxencia
A urxencia vén motivada pola necesidade dun pronunciamento do Parlamento de
Galicia en relación con esta cuestión de máxima actualidade e relevancia.
Exposición de motivos
Galicia avoga polo desenvolvemento dunha eólica mariña que aproveite o noso
potencial dun xeito compatible coa actividade pesqueira e coa preservación do
ecosistema, na medida que se trata dunha fonte de enerxía renovable de gran
importancia para alcanzar a neutralidade climática en 2050 a través dunha transición
xusta, desde o punto de vista económico e social.
Por iso creouse o Observatorio da eólica mariña como un espazo de encontro no que
participan o sector marítimo-pesqueiro e a industria para identificar as oportunidades
que ofrece esta tecnoloxía e analizar o impacto que suporía a instalación destes
parques na comunidade galega. Un exemplo claro desta aposta polo diálogo e o
consenso é a primeira plataforma experimental de eólica mariña prevista a 10 km do
porto exterior da Coruña.
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Este proxecto ten como principal obxectivo poder contar cunha infraestrutura singular
de ensaio, con dous ou tres aeroxeradores e unha potencia de 30MW, que permita a
testeo de prototipos flotantes e a realización de estudos relacionados co medio
ambiente e a biodiversidade.

Con este obxectivo, precisamente, o pasado mes de outubro asinouse un protocolo de
actuación entre a Xunta de Galicia, a Autoridade Portuaria da Coruña e Rede Eléctrica
para colaborar en que este proxecto piloto se converta nunha realidade.
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Sen embargo, o avance desta ou calquera outra iniciativa no eido da eólica mariña
continúa precisando da aprobación dos Plans de Ordenación do Espazo Marítimo
(POEM) por parte do Goberno, xa que esta folla de ruta é a que delimitará as zonas
para o desenvolvemento desta tecnoloxía.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular presenta a seguinte proposición
non de lei en Pleno:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
1. Manter o seu apoio á plataforma experimental de eólica mariña prevista a 10 km.
do porto exterior da Coruña como proxecto piloto para o posterior
despregamento da eólica mariña en Galicia e a nivel de toda España.
2. Solicitar ao Goberno que axilice a aprobación dos Plans de Ordenación do
Espazo Marítimo (POEM) para poder coñecer as zonas que van estar
delimitadas para a implantación de enerxías mariñas, salvagardando sempre os
intereses do sector marítimo-pesqueiro e a preservación do ecosistema mariño”.

Santiago de Compostela, 22 de novembro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 22/11/2022 12:43:34
Marta Nóvoa Iglesias na data 22/11/2022 12:43:54
Cristina Sanz Arias na data 22/11/2022 12:44:09
Sandra Vázquez Domínguez na data 22/11/2022 12:44:21
José Antonio Armada Pérez na data 22/11/2022 12:44:36
Pardo López, Adrián na data 22/11/2022 12:44:52
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Rodríguez Pérez, Moisés na data 22/11/2022 12:45:02
Borja Verea Fraiz na data 22/11/2022 12:45:11
Teresa Egerique Mosquera na data 22/11/2022 12:45:25
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José Manuel Balseiro Orol na data 22/11/2022 12:45:37
Freire Vázquez, María Begoña na data 22/11/2022 12:45:50
Ana Belén García Vidal na data 22/11/2022 12:46:02
Manuel Santos Costa na data 22/11/2022 12:46:16
María Elena Suárez Sarmiento na data 22/11/2022 12:46:27
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Daniel Vega Pérez na data 22/11/2022 12:46:42
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
das deputadas e deputados, Marta Nóvoa Iglesias, Cristina Sanz Arias, Sandra
Vázquez Domínguez, José Antonio Armada Pérez, Adrián Pardo López, Moisés
Rodríguez Pérez e Borja Verea Fraiz, ao abeiro do disposto no artigo, 98, 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte
proposición non de lei para o seu debate na Comisión 6ª, Industria, Enerxía,
Comercio e Turismo polo trámite de urxencia.
Xustificación da urxencia
A urxencia vén motivada pola necesidade dun pronunciamento do Parlamento de
Galicia en relación con esta cuestión de máxima actualidade e relevancia.
Exposición de motivos
Galicia avoga polo desenvolvemento dunha eólica mariña que aproveite o noso
potencial dun xeito compatible coa actividade pesqueira e coa preservación do
ecosistema, na medida que se trata dunha fonte de enerxía renovable de gran
importancia para alcanzar a neutralidade climática en 2050 a través dunha transición
xusta, desde o punto de vista económico e social.
Por iso creouse o Observatorio da eólica mariña como un espazo de encontro no que
participan o sector marítimo-pesqueiro e a industria para identificar as oportunidades
que ofrece esta tecnoloxía e analizar o impacto que suporía a instalación destes
parques na comunidade galega. Un exemplo claro desta aposta polo diálogo e o
consenso é a primeira plataforma experimental de eólica mariña prevista a 10 km do
porto exterior da Coruña.
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Este proxecto ten como principal obxectivo poder contar cunha infraestrutura singular
de ensaio, con dous ou tres aeroxeradores e unha potencia de 30MW, que permita a
testeo de prototipos flotantes e a realización de estudos relacionados co medio
ambiente e a biodiversidade.

Con este obxectivo, precisamente, o pasado mes de outubro asinouse un protocolo de
actuación entre a Xunta de Galicia, a Autoridade Portuaria da Coruña e Rede Eléctrica
para colaborar en que este proxecto piloto se converta nunha realidade.
Sen embargo, o avance desta ou calquera outra iniciativa no eido da eólica mariña
continúa precisando da aprobación dos Plans de Ordenación do Espazo Marítimo
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(POEM) por parte do Goberno, xa que esta folla de ruta é a que delimitará as zonas
para o desenvolvemento desta tecnoloxía.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular presenta a seguinte proposición
non de lei en Comisión:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
1. Manter o seu apoio á plataforma experimental de eólica mariña prevista a 10 km.
do porto exterior da Coruña como proxecto piloto para o posterior
despregamento da eólica mariña en Galicia e a nivel de toda España.
2. Solicitar ao Goberno que axilice a aprobación dos Plans de Ordenación do
Espazo Marítimo (POEM) para poder coñecer as zonas que van estar
delimitadas para a implantación de enerxías mariñas, salvagardando sempre os
intereses do sector marítimo-pesqueiro e a preservación do ecosistema mariño”.

Santiago de Compostela, 22 de novembro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 22/11/2022 12:41:13
Marta Nóvoa Iglesias na data 22/11/2022 12:41:30
Cristina Sanz Arias na data 22/11/2022 12:41:44
Sandra Vázquez Domínguez na data 22/11/2022 12:41:59
José Antonio Armada Pérez na data 22/11/2022 12:42:15
Pardo López, Adrián na data 22/11/2022 12:42:29
Rodríguez Pérez, Moisés na data 22/11/2022 12:42:41
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Borja Verea Fraiz na data 22/11/2022 12:42:51
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
As deputadas e deputados abaixo asinantes, pertencentes ao Grupo
Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, ao abeiro do disposto nos artigos 98 e
144 do Regulamento da Cámara, solicitan á Mesa do Parlamento que proceda á
tramitación de comparecencia urxente en pleno do presidente da Xunta de Galiza,
diante da crise sanitaria e para dar conta das propostas que pretende implantar a Xunta
de Galiza como por exemplo as urxencias telemáticas nos PACs ou a substitución de
persoal médico polo de enfermaría.

Santiago de Compostela, 22 de novembro de 2022

Asdo.: Ana Pontón Mondelo
Olalla Rodil Fernández
Manuel Lourenzo Sobral
Mª Carmen Aira Díaz
Luis Bará Torres
Iria Carreira Pazos
Daniel Castro García
Ramón Fernández Alfonzo
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Alexandra Fernández Gómez
María González Albert
Mª Carme González Iglesias
Rosana Pérez Fernández
Daniel Pérez López
Montserrat Prado Cores

1
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Noa Presas Bergantiños
Mercedes Queixas Zas
Paulo Ríos Santomé
Xosé Luis Rivas Cruz
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Ana Pontón Mondelo na data 22/11/2022 18:01:25

Olalla Rodil Fernández na data 22/11/2022 18:01:37

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 22/11/2022 18:01:56

María del Carmen Aira Díaz na data 22/11/2022 18:02:04

Xosé Luis Bará Torres na data 22/11/2022 18:02:16
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Iria Carreira Pazos na data 22/11/2022 18:02:24

Daniel Castro García na data 22/11/2022 18:02:33

Ramón Fernández Alfonzo na data 22/11/2022 18:02:40

Alexandra Fernández Gómez na data 22/11/2022 18:02:49
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OFICINA PARLAMENTAR

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

María González Albert na data 22/11/2022 18:02:59

María do Carme González Iglesias na data 22/11/2022 18:03:07

Rosana Pérez Fernández na data 22/11/2022 18:03:17

Daniel Pérez López na data 22/11/2022 18:03:25

María Montserrat Prado Cores na data 22/11/2022 18:03:36

Noa Presas Bergantiños na data 22/11/2022 18:03:46

Mercedes Queixas Zas na data 22/11/2022 18:04:01

Paulo Ríos Santomé na data 22/11/2022 18:04:10

Xosé Luis Rivas Cruz na data 22/11/2022 18:04:16
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Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 22/11/2022 18:04:23
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
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, relativa á situación da sanidade pública no concello de Soutomaior

Xustificación da urxencia
A urxencia vén motivada pola alarma social xerada pola situación de colapso
da sanidade pública no concello de Soutomaior.

Exposición de motivos
A situación da sanidade pública no concello de Soutomaior leva anos
sufrindo un desmantelamento constante. O colapso constante da atención primaria,
do servizo de pediatría e da atención da enfermaría neste concello está a provocar
mobilizacións da veciñanza que, farta de ver o abandono por parte do SERGAS,
atopa nas mobilización a única alternativa para defender a súa sanidade pública.
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Na actualidade en Soutomaior temos 3 médicos con cupos aproximados de
1600 pacientes por médico nuns centros de saúde que, tal e como sinalan os propios
profesionais sanitarios, teñen unha altísima demanda. Esta situación provoca que
cada vez que non se cubre unha ausencia se produza un colapso na atención sanitaria
do municipio.

160479

OFICINA PARLAMENTAR

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

Nas últimas semanas, esta situación de colapso constante, lonxe de se
solucionar, agravouse. Listas de agarda de máis de 15 días para unha cita de
atención primaria, nenos e nenas sen atención pediátrica ou veciñas e veciños que
teñen que pasar enfermidades sen a atención médica que precisan son realidades
cada vez máis habituais.
Dende o BNG cremos que o maltrato que están a sufrir a veciñanza deste
municipio é absolutamente incompatíbel co dereito das veciñas e veciños a teren
unha sanidade pública digna. Un maltrato que tivo como resposta no pasado
domingo, día 20 de novembro as mobilizacións máis multitudinarias que se lembran
na historia do concello de Soutomaior.

Por todo isto, 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 medidas ten pensado adoptar o goberno galego para solucionar os
problemas coa sanidade pública no concello de Soutomaior?
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Santiago de Compostela, 22 de novembro de 2022

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

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

Asinado dixitalmente por:
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 22/11/2022 13:22:40
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Á Mesa do Parlamento,
José Manuel Balseiro Orol, Carmen Pomar Tojo, Ramón Carballo Páez, Belén
Salido Maroño, Marisol Díaz Mouteira, Rubén Lorenzo Gómez e Begoña Freire
Vázquez deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 155.5 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante
esa Mesa, a seguinte pregunta urxente para a súa resposta oral en Pleno .
Xustificación da urxencia
A urxencia vén motivada pola necesidade de reconsiderar a inminente entrada en vigor
dunha nova suba nas peaxes das autoestradas de titularidade estatal en Galicia
O Goberno galego, ante un previsible e desproporcionado incremento das peaxes nas
autoestradas da súa competencia o vindeiro ano como consecuencia da aplicación do
IPC, decidiu tomar medidas encamiñadas a limitar o impacto desa suba na actividade
económica e tamén no peto dos galegos.
Para acadar ese obxectivo, adoptou a decisión de conxelar as tarifas das peaxes das
autoestradas do Val Miñor e na da Coruña-Carballo, de competencia autonómica, e
paliar así os efectos dunha inflación desbocada.
O Goberno galego, en definitiva, absorberá o 100% do IPC que tería que aplicarse nas
peaxes da AG-57 e da AG-55 o vindeiro 1 de xaneiro, para o que reservou a pertinente
partida nos orzamentos de 2023.
Neste grupo parlamentario preocupa, especialmente, o que vai facer o Goberno de
España nas autoestradas de titularidade estatal en Galicia: a AP-9 e a AP-53, que xa
teñen das tarifas máis altas de España. De non adoptar ningunha medida, as peaxes
da AP-9 subirán no mes de xaneiro máis do 9%, o que suporía o segundo maior
incremento da historia da autoestrada.
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Polo exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Pleno:
1. Que valoración fai o Goberno galego do impacto que a suba do IPC vai ter nas
peaxes
das autoestradas na Comunidade?
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Santiago de Compostela, 14 de novembro de 2022

Asinado dixitalmente por:
José Manuel Balseiro Orol na data 22/11/2022 16:29:49
Carmen María Pomar Tojo na data 22/11/2022 16:30:22
Ramón Carballo Páez na data 22/11/2022 16:30:35
María Sol Díaz Mouteira na data 22/11/2022 16:30:49
Rubén Lorenzo Gómez na data 22/11/2022 16:31:07
Freire Vázquez, María Begoña na data 22/11/2022 16:31:31
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María Belén Salido Maroño na data 22/11/2022 16:31:53
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Á Mesa do Parlamento
Luís 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 prevé o seu goberno para a mellora da cohesión
social na nosa Comunidade Autónoma?

Pazo do Parlamento, 22 de novembro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:
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OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
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15702 Santiago de Compostela
Galiza

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, vai defender os intereses de Galiza no ámbito enerxético ou
vai seguir defendendo ás eléctricas?

Santiago de Compostela, 22 de novembro de 2022

Asdo.: Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:
Ana Pontón Mondelo na data 22/11/2022 16:49:10
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Á Mesa do Parlamento

Pablo Arangüena Fernández e Paloma Castro Rey, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta escrita.
Vimos de coñecer que a UDEF, en coordinación co Xulgado de Instrución
Número 1 de Santiago, está a investigar varios presuntos delitos que inclúen o
branqueo de capitais en relación co xornal El Correo Gallego, que se atopa en
situación concursal desde mediados deste ano despois de recibir nos últimos anos
diversos ingresos económicos procedentes de administracións públicas galegas
ou entidades dela dependentes como a Xunta e a TVG, mentres se mantiña un
entramado societario co que se evitaba pagar aos traballadores e se eludían
embargos, entre eles da AEAT.
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Unha das operacións investigadas é un préstamo de 2,5 millóns que Xesgalicia
(sociedade mercantil pública autonómica da Xunta de Galicia, adscrita á
Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, Empresa e Innovación)
acordou conceder nunha reunión celebrada o 25 de setembro de 2018 e na que o
entón conselleiro de Economía, Francisco Conde, estivo presente e votou a favor,
a pesar de que, segundo unha testemuña, a cúpula da propia Xesgalicia
desaconsellaba a operación e tamén a pesar de que nese momento o xornal tiña
falta de pagamentos fronte á AEAT e á SS por importe de aproximadamente 2
millóns de euros. O préstamo, formalizado en condicións vantaxosas para o
xornal, incluía un período de carencia de dous anos. Ao remate dese período, en
setembro de 2020, non se pagou polo xornal nin sequera a primeira cota.
Presuntamente, o director do xornal tería “mobilizado toda a súa capacidade de
influencia” para conseguir o préstamo.
Tamén se investigan garantías do Igape por importe de 1,2 millóns de euros, así
como presuntas operacións fraudulentas sobre dereitos de cobro de ingresos da
TVG para evitar os embargos por parte da AEAT e presuntas operacións e
movementos económicos para favorecer a determinadas persoas en detrimento
dos acredores do xornal, entre os cales estaban, ademais da Seguridade Social e
da AEAT, organismos dependentes da Xunta como o Igape e Xesgalicia.
Semella, por tanto, que o Goberno de Galicia tería favorecido con elevados
importes de cartos públicos que non se van poder recuperar a unha empresa
xornalística que estaba nunha situación de práctica insolvencia.
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Por iso, o deputado e a deputada que asinan, solicitan en resposta escrita
contestación ás seguintes preguntas:
1ª) Como explica o Goberno de Galicia que unha entidade dependente da Xunta
como Xesgalicia concedese en 2018 un préstamo de 2,5 millóns a un xornal que
acumulaba un volume de débedas (entre elas aproximadamente 2 millóns de
euros coa Seguridade Social e a AEAT) que facía case imposible a devolución
dese préstamo considerando a difícil situación do propio xornal e a tamén difícil
situación do mercado no que opera?
2ª) Cal é o importe total das axudas, ingresos e garantías de calquera tipo que El
Correo Gallego recibiu do Goberno de Galicia e os organismos del dependentes
entre os anos 2009 e o momento da súa declaración concursal en xuño de 2022?
3ª) En que conceptos foron concedidas esas axudas ou facilitados eses ingresos e
garantías?
4ª) Levou a cabo a Xunta (ou entidades dela dependentes) algún tipo de control
do correcto uso desas axudas, ingresos e garantías?
5ª) Cal é o importe das axudas, ingresos ou garantías de calquera tipo que El
Correo Gallego recibiu do Goberno de Galicia e os organismos del dependentes
en cada un dos anos que van do 2009 a 2022?
6ª) Cal é o importe total que El Correo Gallego debe ao Goberno de Galicia e aos
organismos e entidades que dependen del como o Igape e Xesgalicia?
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Pazo do Parlamento, 10 de novembro de 2022

160487

Asinado dixitalmente por:
Pablo Arangüena Fernández na data 10/11/2022 16:56:22
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Á Mesa do Parlamento
Marina Ortega Otero e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta por escrito.
Dende fai meses as familias de persoas con discapacidade en Galicia, advertían
ao Goberno galego o incumprimento do prazo máximo para resolver a execución
do Concerto Social.
O Decreto 229/2020 do 17 de decembro polo que se desenvolve o réxime de
concertos sociais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, especifica
que, contábase cun prazo máximo de 18 meses para poñer en marcha este novo
concerto social; un prazo vencido xa dende o pasado 28 de xullo de 2022.
Segundo especificaban nun comunicado de Fademga Plena Inclusión: “é preciso
a axilización no tema, xa que o retraso na posta en marcha supón un prexuízo de
vital importancia para o financiamento e a viabilidade das nosas entidades”.
Tendo en conta que todas as entidades exercen un importante labor no marco das
competencias directas en discapacidade da Consellería de Política Social, é
fundamental a implicación da mesma para o cumprimento dos prazos e do
compromiso coas familias e as persoas con discapacidade.
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As entidades indican que: “A inoperancia e a falta de resposta sobre a aplicación
do concerto social e do incremento salarial derivado da aplicación do convenio
para este ano veríamos na obriga de tomar medidas. Esta realidade agrávase
agora ao ter coñecemento de que a Consellería de Facenda non ten previsto a
inclusión dunha partida específica e concreta nos orzamentos da comunidade
autónoma para o desenvolvemento e o impulso do concerto social no 2023 (tal e
como se comprometeu no seu día a conselleira Fabiola García) motivo polo cal
anticipamos a previsión de organizar mobilizacións por parte do colectivo de
persoas con discapacidade intelectual e do desenvolvemento”
“A esta situación debemos sumar o elevado sobre esforzo económico que asumen
por motivo dos custos derivados da crise sanitaria e agora da crise enerxética,
unha situación que, unida agora á paralización do concerto social, está a xerar
un clima tenso no sector, que de non ter pronta solución pode acabar
ocasionando a perda de moitos traballos e poñer en risco a supervivencia de
moitas entidades”.
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Sobrecustos que dende o Grupo Parlamentario Socialista reivindicamos en apoio
ás entidades que traballan coas persoas con discapacidade.
Fai uns días dende a Consellería de Política Social por fin accederon a tratar o
tema coas entidades, ata o momento sen resposta nas súas demandas. Sen
embargo aínda non hai unha solución por parte do goberno galego, o que implica
unha incerteza innecesaria para as entidades que traballan coas persoas con
discapacidade. Trátase polo tanto dunha cuestión que o Goberno galego non pode
deixar pendente, senón que ten que resolver de inmediato.
Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para a súa resposta escrita:
1. Por que dende a Consellería de Política Social non se están a cumprir os
prazos de execución do Concerto Social?
2. Ten pensado a Consellería de Política Social incorporar as reivindicacións
das entidades para a execución pendente do Concerto Social?

Pazo do Parlamento, 11 de novembro do 2022
Asdo.: Marina Ortega Otero
Julio Torrado Quintela
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Marina Ortega Otero na data 11/11/2022 15:34:16
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Á Mesa do Parlamento
Marina Ortega Otero e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta por escrito.
O ano 2020 foi un antes e un despois, a pandemia da Covid-19 mudou as vidas da
cidadanía a nivel mundial. Dentro dese contexto, o sector pa poboación máis
afectado foron as persoas maiores que viven nas residencias.
Ao longo dos meses e últimos dous anos, dende o Grupo Parlamentario Socialista
requirimos información sobre o acontecido nos centros de atención residencial á
vez que fixemos diversas propostas para mellorar a calidade de vida e o benestar
dos e das residentes. O certo é que non obtivemos a información requirida sobre o
número de contaxios e falecementos por Covid-19 ou sintomatoloxía compatible
por cada centro de atención residencial.
Fai unhas semanas o propio informe da Fiscalía de Ourense alertaba de que a
Xunta de Galicia non corrixiu deficiencias como, exceso de suxeicións sobre os e
as residentes, incumprimento das rateo de persoal, así como a falta de inspeccións
por parte do Goberno galego. Na mesma liña que o informe do Consello de
Contas do 2017.
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Por este tipo de cuestións dende o Grupo Parlamentario Socialista levamos
reiterando durante anos a necesidade de incrementar os técnicos de inspección e
de persoal nos centros de atención residencial para mellorar as condicións de vida
das persoas maiores. E tamén da necesidade de investigar mediante un informe de
investigación que detalle o sucedido nas residencias galegas durante a pandemia.
E neste sentido, fai uns días a Fiscalía Xeral do Estado remitiu un oficio para
investigar os falecementos durante a pandemia nas residencias de maiores, así
como para adoptar as medidas oportunas para que as vítimas directas e indirectas
(familiares) sexan escoitados nas dilixencias de investigación e procedementos
xudiciais por falecementos nos centros de atención residencial.
Todo elo, unido á sentenza do TSXG onde avala a necesidade de que o Goberno
galego aporte os datos de falecementos por Covid-19 por cada centro de atención
residencial, fai preciso que dende o Goberno galego se traslade un informe sobre
o acontecido nos centros de atención residencial durante a pandemia, así coma
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das respostas, se é que as hai, aos requirimentos da Fiscalía ante as deficiencias
ou incumprimento da normativa detectadas nas residencias de maiores de Galicia.
Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para a súa resposta escrita:

1. Ten a Consellería de Política Social un informe onde se detalle todo o
acontecido durante a pandemia nas residencias de maiores?
2. Existen diferencias no número de inspeccións aos centros de atención
residencial por cada provincia?
3. A canto ascende o custo derivado do funcionamento do comité de expertos
para o novo modelo de residencias da Consellería de Política Social?

Pazo do Parlamento, 10 de novembro do 2022
Asdo.: Marina Ortega Otero
Julio Torrado Quintela
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Marina Ortega Otero na data 11/11/2022 15:37:09
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Á Mesa do Parlamento

Noa Díaz Varela e Noelia Otero Lago, deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita.
O xornal elDiario.es publicaba o 10 de novembro unha información sobre unha
investigación na que a Unidade de Delitos Económicos e Fiscais da Policía
Nacional traballa dende hai meses e que implica directamente a CRTVG. Sen
pretender inmiscirnos nun proceso xudicial aberto, ao Grupo Socialista
preocúpanos unha práctica destapada por esa información referida ao
procedemento de contratación de produción allea.
Sempre segundo ese diario, que manexa fontes directas da UDEF e outras
testemuñas, a investigación céntrase en catro puntos fundamentais, sendo un
deles “un acordo incomprensible por medio do cal a Televisión de Galicia era
cómplice dos regates que o empresario lle facía día si e día tamén a Facenda, ou a
calquera outro a quen lle debese diñeiro”.
Sobre a CRTVG, a extensa información de elDiario.es apunta, de maneira
resumida:
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“Outro dos puntos nos que a investigación policial observa a capacidade de Rey
Novoa para seguir ingresando diñeiro pese a ter todas as súas contas bloqueadas
por embargos entronca directamente coa Compañía de Radio Televisión de
Galicia (CRTVG) que sufraga o Goberno galego. A corporación de medios
públicos que Alberto Núñez Feijóo gobernou con man de ferro durante os seus 14
anos á fronte da Xunta practica un mecanismo de reparto de contratos para
produción externa que no sector é coñecido como ‘a cota’ e que consiste en que
medios de comunicación galegos “realizan programas para a televisión pública
galega e cobran un fixo anual por iso”.
Mais segundo elDiario.es, no caso que atinxe a esta información concreta se a
empresa non dispuña deses cartos buscaba outras “limpas” ás que venderlle esa
cota por un custe menor. Así, os informes da UDEF recollen textualmente que
“dentro das dinámicas de interese se observou o peñor de dereitos de cobro
futuro, en especial con CRTVG”.
Esta maneira opaca de proceder no proceso de contratación de produción allea,
que dá conta da inexistencia de control por parte da dirección da CRTVG,
lévanos a solicitar en resposta escrita contestación ás seguintes preguntas:
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1ª) Que hai de certo na publicación do xornal elDiario.es do 10 de novembro
acerca da investigación da UDEF que implica directamente a CRTVG?
2ª) En que consiste o sistema de ‘cota’ de reparto de contratos para produción
allea?
3ª) Recibía anualmente El Correo Gallego dous millóns de euros da CRTVG para
a realización de programas para a TVG?
4ª) Coñecía o director xeral ou alguén da dirección da CRTVG a situación
financeira dese medio de comunicación cando recibía anualmente esas partidas?
5ª) Era coñecedora a dirección da CRTVG da “venda” da “cota” para produción
allea de empresa galega a outras por moito menos do valor acordado?
6ª) De non existir ese coñecemento, por que aparece o logo da TVG nestas
producións? Isto non acredita de facto un control e un recoñecemento dalgún tipo
sobre a produtora por parte dos responsables de produción allea da CRTVG?
7ª) Non deberían ser coñecedoras as persoas encargadas da produción allea da
CRTVG ou como produción delegada do cumprimento escrupuloso dos aspectos
legais e financeiros de cada unha das producións que se emiten na canle pública?
Pazo do Parlamento, 11 de novembro de 2022

Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 11/11/2022 12:10:28
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Noelia Otero Lago na data 11/11/2022 12:10:42
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Paloma Castro Rey e Martín Seco García,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por escrito.
A Festa do Gaiteiro en Soutelo de Montes no Concello de Forcarei, celebrouse o
20 de agosto, converteuse nun dos actos principais de homenaxe ao famoso
gaiteiro Avelino Cachafeiro, coincidindo co 50 aniversario da súa morte.
O músico foi autor, entre outras moitas composicións, dunha das muiñeiras máis
emblemáticas da cultura popular galega, a Muñeira de Chantada. Ademais,
chegou a ser recoñecido como un dos mellores artistas da súa época, coincidindo
e sendo homenaxeado por outros referentes da música ou da literatura. Co seu
alcume de Gaiteiro de Soutelo, fixo xiras tanto por España como por América do
Sur.
Esta Festa do Gaiteiro de Soutelo é considerada pola Xunta de Galicia como
Festa de Interese Turístico Galego, ata o ano pasado recibía unha subvención por
parte da Administración autonómica, pero este ano non contou con ningún tipo de
subvención por parte do Goberno galego.
Por outra banda, a Festa do Choco celebrouse do venres 29 de abril ao domingo 8
de maio de 2022 no concello de Redondela. Os asistentes a esta festa
gastronómica puideron degustar este exquisito cefalópodo durante eses días.
Nesta festa, que comezou a celebrarse nos anos 80, a orixinalidade vese
recompensada na elaboración de pratos cociñados con choco, que despois as
persoas asistentes ao evento poden degustar de diversas formas.
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Esta festa tamén está catalogada coma Festa de Interese Turístico Galego e neste
ano 2022 non recibiu ningunha subvención por parte da Administración
autonómica.

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
160495

Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para a súa resposta escrita:
1. Cales foron as Festas de Interese Turístico subvencionadas pola Xunta de
Galicia este ano?
2. Cales foron os criterios que seguiu o Goberno galego para subvencionar as
Festas de Interese Turístico?
3. Cales foron as Festas de Interese Turístico solicitadas e non
subvencionadas pola Xunta de Galicia este ano?
4. Vai o Goberno galego a repartir as subvencións para as Festas de Interese
Turístico do vindeiro ano 2023 a través dun proceso de concorrencia
competitiva?
5. Cales son os motivos polos que a Xunta de Galicia non subvencionou á
Festa do Gaiteiro de Soutelo en Forcarei?
6. Cales son os motivos polos que a Xunta de Galicia non subvencionou a
Festa do Choco de Redondela?

Pazo do Parlamento, 11 de novembro do 2022
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Paloma Castro Rey
Martín Seco García
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 14/11/2022 10:58:09
Paloma Castro Rey na data 14/11/2022 10:58:36
Martín Seco García na data 14/11/2022 10:59:26
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Á Mesa do Parlamento
Noelia Otero Lago e Noa Díaz Varela, deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a
súa resposta por escrito.
O colectivo de persoas con xordeira é heteroxéneo e que non todas as persoas
utilizan a lingua de signos, a ausencia de subtítulos en todos os contidos
audiovisuais supón unha barreira de comunicación, polo que o contido non é
accesible para este sector poboacional. Garantir a cobertura total dos contidos
televisivos a través dun subtitulado de calidade.
Contamos cun extenso marco lexislativo en canto ao dereito que ten este
colectivo á accesibilidade en medios de comunicación. Por comentar algunhas,
contamos con:
– Convención da ONU sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade, artigo
30, apartado b, de 2006: contempla a accesibilidade dos programas de televisión,
películas, obras de teatro e outras actividades culturais.
– Lei 7/2010 Xeral da Comunicación Audiovisual (LGCA), artigo 8: recolle os
dereitos das persoas con discapacidade auditiva a gozar da emisión de
programacións en lingua de signos e con subtitulado.
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– Directiva 2010/13/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 10 de marzo
de 2010, considerando 46: establece que o dereito das persoas con discapacidade
(…) a participar e integrarse na vida social e cultural da Unión Europea está
vinculado indisolublemente á prestación duns servizos de comunicación
audiovisual accesible.
A pesar de contar con este amplo respaldo normativo, a realidade é moi diferente.
Ademais dun dereito que ampara a Lei 27/2007, a Convención da ONU para os
Dereitos das Persoas con Discapacidade e a propia Constitución Española, o
dereito á información é unha “cuestión de necesidade”.

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
160497

Por todo o exposto, as deputadas que asinan formulan as seguintes preguntas para
a súa resposta escrita
1. Que porcentaxe de programación subtitulada ofrece a TVG?
2. Todos os telexornais ofrecen o contido subtitulado durante a emisión en
directo?
3. Que valoración fai da accesibilidade da CRTVG para o colectivo de
persoas xordas?

Pazo do Parlamento, 10 de novembro do 2022
Asdo.: Noelia Otero Lago
Noa Díaz Varela
Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noelia Otero Lago na data 14/11/2022 11:00:46

CSV: BOPGDSPG-Ar0bK0zA3-3
REXISTRO-MhYwTcm8y-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Noa Susana Díaz Varela na data 14/11/2022 11:00:53
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Á Mesa do Parlamento
Noelia Otero Lago, Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputadas
e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por escrito.
As denuncias relacionadas con delitos de odio por orientación sexual ou
identidade de xénero aumentaron un 67,63 % con respecto a 2019, ano previo á
pandemia de COVID-19, segundo os últimos datos achegados polo Ministerio do
Interior. Este acusado incremento da LGTBIfobia que se intuía e temía en
consonancia cos casos que se veñen coñecendo e vimos trasladando a
preocupación neste Parlamento, confirman a necesidade de actuar. No ano 2021,
un de cada catro delitos de odio investigados polas Forzas e Corpos de
Seguridade do Estado estiveron relacionados coa orientación sexual ou a
identidade de xénero da vítima, un total de 466, o que supón un aumento de case
o 70 % con respecto a 2019 (67,6 %) e 2020 (68,23 %). Eses delitos do que
tiveron coñecemento as forzas e corpos de seguridade afectaron a 530 vítimas,
das que ademais un 13 % eran menores de idade (47 mozas e 21 mozos).
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A tendencia alcista da LGTBIfobia e contra a liberdade e dereitos fundamentais
da sociedade confírmase a nivel estatal desde o ano 2014 e nunha problemática na
que non podemos esquecer que existe un elevado nivel de infradenuncia que
aínda que algo baixou se sitúa no 80 %. Tras esta preocupante problemática e tal
e como vimos alertando dende o PSdeG-PSOE atopamos entre outras causas o
aumento e normalización dos discursos de odio. En Galicia contamos coa Lei
2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de
lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, unha lei de
mínimos que aínda así tal e como vimos denunciando as e os socialistas a súa
posta en práctica quedou na maior parte das iniciativas nada máis que en papel
mollado. Hai ademais un órgano impulsado e publicado no 2018 como é o
Observatorio galego contra a discriminación por orientación sexual e identidade
de xénero que apenas conta con actividade propia.
Os colectivos que traballan na nosa comunidade na defensa dos dereitos das
persoas LGTBI denuncian a escasa colaboración económica por parte do goberno
da Xunta ao tempo que observamos que xunto á ínfima partida contemplada nos
orzamentos o nivel de execución a data 30 de xuño era de 0 %.
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para a súa resposta escrita:
1. Que valoración fai o Goberno galego deste nivel de execución
orzamentaria?
2. Cantas xuntanzas do Observatorio se teñen celebrado?
3. Con que contido e conclusións?
4. Vai incrementar o orzamento para os colectivos e asociacións que traballa
pola igualdade das persoas LGTBI?
5. Que accións teñen impulsado desde a Xunta de Galicia, neste ano 2022n no
marco dos dereitos das persoas LGTBI?

Pazo do Parlamento, 11 de novembro do 2022
Asdo.: Noelia Otero Lago
Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noelia Otero Lago na data 14/11/2022 10:54:59
Julio Torrado Quintela na data 14/11/2022 10:55:08
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Marina Ortega Otero na data 14/11/2022 10:55:16
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Paulo Ríos Santomé e Alexandra Fernández Gómez,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta escrita.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Xunta de Galiza leva semanas de acordos e trasacordos en relación co custo
do servizo de tratamento dos residuos que presta SOGAMA aos concellos. Inicialmente
o goberno galego manifestou as súas intencións a través da lei de acompañamento dos
orzamentos para 2023, que prevé a supresión da bonificación do 10% que SOGAMA
ofrecía aos concellos baixo determinados supostos (redución da cantidade de lixo
enviada e aplicación do desconto a contribuíntes).
Uns días máis tarde, en sede parlamentaria e como parte dunha estratexia de
cortina de fume, o presidente da Xunta contraanunciou que no ano 2023 haberá unha
bonificación do 15% do recibo de SOGAMA para todos os concellos que implanten o
colector marrón antes de que remate 2023.
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Resulta evidente a falta de seriedade e rigor destes anuncios e contranuncios,
pois son froito do oportunismo e dunha estratexia defensiva fronte ás críticas da política
fiscal da Xunta. Mais o máis grave desta situación é o erro que supón o “premio” que se
lle dá ao quinto colector ou colector marrón, que nin é a única nin a mellor alternativa
para a xestión dos biorresiduos.
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A identificación entre recollida e xestión dos biorresiduos e colector marrón é
un grave erro en calquera contexto, mais éo máis nun país como Galiza no que a
dispersión da poboación fai que sexa unha alternativa innecesaria e excesivamente
custosa na maior parte do territorio.
A experiencia de moitos concellos galegos (como os integrados no modelo
Revitaliza, ou o proxecto Allariz RE) demostra que nunha grande parte do territorio
galego, tanto en zonas rurais como urbanas e periurbanas, non sería necesario ningún
sistema de recollida (con colector ou sen el) e que a opción máis lóxica, ecolóxica e
económica é a xestión de proximidade mediante a compostaxe domiciliaria e
comunitaria. Unha opción que ademais ten un efecto multiplicador positivo nos
resultados de recollida separada doutras fraccións dos residuos.
A experiencia de Galiza e doutros territorios demostra que -no caso de optar
pola recollida e tratamento en planta dos biorresiduos-, a alternativa da recollida “porta
a porta” ten moito mellores resultados (tanto na cantidade como na calidade dos
biorresiduos) que a opción do colector marrón. No caso galego, a experiencia dos
concellos que envían os biorresiduos á planta de compostaxe de Areosa pode ser un bo
termómetro do que pode pasar noutras plantas e zonas do país.
Consideramos pois un grave erro que se opte pola bonificación exclusiva do
quinto colector, porque vai actuar como forma de imposición desta solución e de
discriminación doutras alternativas máis eficaces, máis sustentábeis e máis acaídas á
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realidade galega.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:

2

160502

OFICINA PARLAMENTAR

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

Existen intereses económicos particulares no anuncio feito polo presidente da
Xunta en sede parlamentaria sobre a bonificación do recibo de SOGAMA aos concellos
que implanten en 2023 o quinto colector ou colector marrón?
Por que razón a Xunta pretende discriminar aos concellos que apostan por
sistemas de tratamento dos biorresiduos máis sustentábeis e de proximidade?
Comparte o goberno galego que é un erro moi grave asociar a xestión dos
biorresiduos á implantación do colector marrón?

Santiago de Compostela, 14 de novembro de 2022

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

Xosé Luis Bará Torres na data 14/11/2022 12:40:31

Paulo Ríos Santomé na data 14/11/2022 12:40:43
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Alexandra Fernández Gómez na data 14/11/2022 12:40:50
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz e Mercedes Queixas Zas, deputado e deputada do
Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto
no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta escrita.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O tempo de Nadal é de celebración colectiva que sobrepasa a motivación
relixiosa cristián. Trátase dunha celebración agraria relacionada coas colleitas e co
minguar da forza da luz solar e a esperanza do seu renacer. A aparición do inverno
coma tempo de descanso produtivo da nai terra motivou sen dúbida celebracións
relacionadas co solsticio de inverno coma contraposición á festa da plena potencia solar
do San Xoán, anunciadora de colleitas e fartura de alimento.
Con toda seguridade, a expansión do cristianismo e a superposición e
cristanización das festas e celebracións colectivas anteriores fixo que este situase o
nacemento do seu salvador en plena festa da luz, facendo dese neno un sol pequeno que
encarnaría a esperanza.
Sexa como queira que fose, o certo é que este tempo en cuestión, o Nadal, está
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cheo de ritos precristiáns e suscitou unha música e poesía popular de enorme valor
cultural, musicolóxico e folclórico. Pódese afirmar sen temor ó ridículo ou á
esaxeración que o folclore nadaleño galego é dos máis ricos, abundantes e fermosos
desta común Europa.
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Cóntanse por centenares as melodías e as letras de panxoliñas, nadais e cantos
de reis que ata mediados do século pasado corrían de boca en boca e de casa en casa no
rural e nas vilas galegas coma xeito de liturxia medio cristiá e medio pagá. Cuadrillas de
mozos e mozas percorrían as casas da parroquia propia e das veciñas a noite de Nadal
e/ou a noite de Reis anunciando a boa nova do nacemento do Neno e moitas das letras
cantadas aludían á luz e ó sol ou a unha viaxe de raíz cósmica. O costume permaneceu
vivo ata a década dos setenta do pasado século.
Logo, o inicio da comunicación masiva, certo pailanismo e máis a conversión do
Nadal nun feito comercial consumista deron paso ó decaemento e ó esquecemento
destes sinais de identidade.
Este xeito de esquecemento e substitución non foi so aquí, trátase dun proceso
de aculturación e de dominio da propaganda comercial que en Galiza é máis acusado
por aquilo do autoodio identitario con raíces máis fondas e complexas.
O caso é que as músicas e cántigas que adobían na actualidade o Nadal en
Galiza nada teñen a ver co noso nin coa nosa riqueza. É máis, o descoñecemento desa
riqueza musical é o feito máis destacable neste tema.
Cóntanse por centenares as pezas que a tradición gardou neste noso país galego
e que figuran nas coleccións particulares de moitos compiladores de folclore.
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destacar un feito curioso e singular. Son as panxoliñas cancións escritas en
lingua propia e melodías tamén de raíz popular, mais, curiosamente, moitas delas de
clara composición culta. E así cantadas polas xentes sinxelas do rural, atopabamos pezas
con destacada polifonía de posible autoría dos mestres de capela das principais catedrais
do país, que posiblemente compuxesen por encarga para actos relixiosos deste tempo do
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ano e que dado o matiz agrario da festividade bebían nas fontes da tradición musical
nacional galega e reducían as letras ó feito agrario das familias labregas.
Imos levar unha pouca roupiña,
tres polas, dous galos, mais unha galiña,
un añiño, dúas pombas sin pel,
tres rulas ó xeito e un tarro de mel.
Ou
Levareille, logo, este mantelo,
anque, afellas, boa falla me fai,
e un roxelo de bo pelo
pra que faga bos caldos súa mai.
Os Nadais e os Cantos de Reis son, pola contra, letras en castelán que conteñen,
xeralmente, relatos das viaxes que a biblia conta. Posiblemente compostos por clérigos,
expándense con melodías sinxelas que varían segundo as zonas e comarcas. Estes
cantos, que se acompañaban moitas veces con gaita de fol recordan os cantos
gregorianos polos seus mordentes e floreos. Son cantos de relación social, as cuadrillas
van de casa en casa pedindo o aguinaldo que ven sendo unha ofrenda nun rito de
fecundidade e benzón que o impregna todo ( en xaneiro comeza a labra en moitas
comarcas de Galiza).
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Os temas dos Nadais e dos Cantares de Reis versan arredor da viaxe de Xosé e
María de Nazaret a Belén, dos Reis Magos desde o Oriente Fértil ata Belén, ou de Xosé,
María e o neno na fuxida a Exipto. É de destacar que estas viaxes non teñen regreso
polo mesmo camiño e si logo de chegados á meta emprenden unha nova ruta a xeito de
circunvalación cósmica.
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A riqueza e calidade deste folclore contrasta coa ignorancia e pouco aprecio que
se lle da desde as esferas da Cultura oficial e conta tamén cos reparos dalgúns sectores
sociais pola súa marcada color cristián. Consumimos querendo ou sen querer o Jingle
Bells norteamericano ou o Noche de Paz europeo ata o aburrimento pero é ben difícil
escoitar pola rúa ou nos centros comerciais con música nadaleñá algún vilancico,
panxola ou cantar en galego.
E sen embargo existen fermosas gravacións de panxoliñas galegas e de cantos
de Nadal e Reis e hai compilacións moi interesantes con centenares de pezas recollidas
do pobo que é urxente poñer en circulación, polo patrimonio inmaterial que representan
e polo matiz identitario e cultural que supoñen.
A recuperación, divulgación e normalización destes cantos é traballo a facer
pola consellería de cultura en apoio a agrupacións e entidades culturais interesadas na
conservación e divulgación deste folclore.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
-É consciente o goberno galego da riqueza musical que temos neste País a
respecto do tempo de Nadal?
-É consciente o goberno galego de que as panxoliñas, nadais e cantos de reis son
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os grandes esquecidos no Nadal galego?
-Pensa tomar algunha medida para corrixir esta situación anómala?

Santiago de Compostela, 14 de novembro de 2022
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Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
Mercedes Queixas Zas
Deputado e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 14/11/2022 13:43:47
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Xosé Luis Rivas Cruz na data 14/11/2022 13:43:51
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Manuel Lourenzo Sobral e Alexandra Fernández Gómez,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta escrita.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado domingo 6 de novembro produciuse un grave incendio nas
instalacións da antiga fábrica da Pontesa en Ponte Sampaio (concello de Pontevedra),
que provocou unha grande alarma social, unha situación de risco, importantes danos
materiais e a irreparábel e dramática perda dunha vida humana, a do traballador da
empresa Nogar Benito González, así como dúas persoas máis feridas.
Transcorrida máis de unha semana do sinistro, as condicións das instalacións
ainda son de grande inflamabilidade e é necesaria a presenza continua do servizo de
bombeiros para humedecer e arrefriar a grande cantidade de gran acumulado. E están
por ver ainda as consecuencias devastadoras do incendio na cuberta do edificio, pola
presenza de amianto e os riscos derivados da súa queima e propagación.
Por outra parte, tanto nas instalacións da antiga Pontesa como nas da antiga
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fábrica da Cross na Xunqueira de Alba estanse desenvolvendo actividades de
almacenaxe e transporte de materiais procedentes do Porto de Marín (cereais) ou
relacionados coa actividade industrial de ENCE (grandes cantidades de madeirabiomasa) . Estas actividades prodúcense en contornas urbanas e naturais nas que
provocan fortes impactos, polo que se debería estudar o seu traslado a outros
emprazamentos máis axeitados para o desenvolvemento de actividades industriais.
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Con toda a cautela que require a situación derivada do incendio da antiga
Pontesa, a información disponíbel é a seguinte:
1) As instalacións da antiga Pontesa, propiedade da empresa ITAIPU TRADE
SL, están situadas en dominio público marítimo terrestre e foron obxecto dunha
prórroga extraordinaria da concesión, outorgada en 2017 polo goberno central, e que foi
anulada pola Audiencia Nacional en marzo de 2022 logo do recurso contencioso
administrativo presentado polo concello de Pontevedra. A legalidade da concesión está
pendente da decisión do Tribunal Supremo.
2)

Desde o ano 2018 as naves de Pontesa eran utilizadas pola empresa

GALIGRAIN, filial do GRUPO NOGAR, para a almacenaxe de grandes cantidades de
cereal que entran en Galiza através do Porto de Marín. Segundo fontes da empresa, nas
instalacións da Pontesa almacenábanse unhas 42.000 toneladas de cereais,
principalmente cebada e produtos de xirasol.
3) Segundo fontes municipais, as instalacións non contaban con licenza de
actividade nin coas mínimas garantías de seguridade e saúde laboral. Nas naves non
había acceso a auga nin hidrantes a dispor do servizo de bombeiros, nin medidas para
garantir unhas condicións axeitadas de temperatura e humidade.
4) Segundo un comunicado feito público pola empresa, as instalacións contaban
con “todos os permisos e protocolos de seguridade e prevención de riscos laborais
necesarios, incluídas medidas antiincendios”. Nalgunhas informacións xornalísticas
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tamén se daba conta da existencia dunha autorización da Xunta á empresa NOGAR para
a almacenaxe de cereais nas instalacións da fábrica da antiga Pontesa.
5) Dada a extrema gravidade dos feitos acontecidos, hai en curso varias
actuacións na vía administrativa e xudicial:
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-

O concello de Pontevedra informou a outras administracións sobre a
situación irregular das instalacións e instou a adopción das medidas
oportunas por parte da Axencia para a protección da Legalidade
Urbanística (APLU) e Costas, por tratarse de terreos de servidume
marítimo terrestre.

-

A Brigada da Policía Científica está a realizar un informe sobre a orixe e
as causas do incendio, que deberá enviar ao xulgado . E tamén hai un
atestado en curso por parte da Policía Xudicial, que inclúe información
sobre o estado das naves e as consecuencias do sinistro.

-

A Inspección de Traballo tamén está a realizar un informe sobre as
condicións de seguridade e saúde das instalacións. E ademais restrinxiu o
acceso e obrigou a facelo con traxes de protección pola presenza de
amianto en suspensión. E hai tamén expediente en marcha por parte do
Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galiza (ISSGA).

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
Concedeu a Xunta autorización ao grupo NOGAR para a almacenaxe de cereais
nas instalacións da antiga Pontesa?
Ten previsto a Xunta informar á opinión pública e aos grupos parlamentares
CSV: BOPGDSPG-Ar0bK0zA3-3
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sobre a situación legal das instalacións da antiga fábrica de Pontesa, a existencia de
autorización administrativa ao grupo NOGAR para a almacenaxe de cereais e os
requisitos da mesma?
Adoptou algunha medida o goberno galego en relación co cese de actividade e
reposición da legalidade?
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Abriu ou ten previsto abrir o goberno galego unha investigación sobre a
situación das instalacións, as causas e consecuencias do incendio e as medidas a adoptar
para evitar situacións semellantes no futuro?
Considera a Xunta necesario realizar un estudo sobre os riscos da contaminación
por amianto e demandar as medidas necesarias para a retirada e tratamento dos
materiais potencialmente perigosos?
É coñecedora a Xunta da necesidade de contar con un Porto Seco nun
emprazamento ambiental e legalmente viábel para garantir a seguridade e o futuro das
actividades industriais asociadas ao Porto de Marín?

Santiago de Compostela, 15 de novembro de 2022

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

CSV: BOPGDSPG-Ar0bK0zA3-3
REXISTRO-3b36p0iXj-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Alexandra Fernández Gómez na data 15/11/2022 13:41:16

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 15/11/2022 13:41:20

Xosé Luis Bará Torres na data 15/11/2022 13:41:29
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Noa Presas Bergantiños e María González Albert,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
escrita, sobre o tratamento informativo das forzas da oposición.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 14 de novembro de 2022 a portavoz nacional do BNG deu unha rolda de
prensa, como cada luns, na que abordou un asunto de actualidade que preocupa
enormemente á cidadanía galega, especialmente a aquela que posúe unha hipoteca na
súa vivenda habitual e que está a ver como se encarece o seu custe mensal por mor do
incremento do EURIBOR.
Porén, malia estar presentes na comparecencia de prensa xornalistas da CRTVG,
a televisión pública de Galiza non emitiu nada a respecto das hipotecas. Ora ben, si
incorpora declaracións en relación coa proposta de reforma do delito de sedición que
prepara o Goberno español.
Hai milleiros de galegas e galegos co corazón nun puño porque cada vez a súa
hipoteca é máis cara, moitas persoas xa se están a ver con enormes dificultades para
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realizar os pagos e probabelmente se a situación socio-económica non mellora (e todo
apunta a que non) haberá fogares que non poidan pagar a hipoteca coas consecuencias
que iso ten. Así as cousas, para a CRTVG semella non ser asunto de interese e
relavancia como para informar a respecto de propostas –como as formuladas polo BNG- dirixidas a axudar a eses fogares.
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Cómpre lembrar que a CRTVG ten, desde a súa creación, a obriga de transmitir
á sociedade galega información plural sobre asuntos de interese e tratar con equilibrio as
forzas políticas con representación parlamentar.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
- Por que decidiu a CRTVG non informar sobre as propostas do BNG para
axudar ás familias con hipotecas?
- Cre a DX da CRTVG que non é asunto de interese xeral?
- Que criterio utiliza a CRTVG para decidir que emite e que non da información
parlamentaria?
- Cre a DX da CRTVG que está a cumprir coa súa misión de servizo público?

Santiago de Compostela, 16 de novembro de 2022
Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Noa Presas Bergantiños
María González Albert
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Deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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María González Albert na data 16/11/2022 09:11:34

Noa Presas Bergantiños na data 16/11/2022 09:11:37
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Olalla Rodil Fernández na data 16/11/2022 09:11:51
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Á Mesa do Parlamento
Ramón Fernández Alfonzo e Manuel Lourenzo Sobral, deputados do
Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do
disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta escrita, sobre a necesaria ampliación do CPI As Mirandas do concello
de Ares.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A resultas dunha iniciativa do G.P. do BNG a Comisión 4ª do Parlamento
Galego adoptou o 7 de maio do ano 2021, e por unanimidade, o seguinte acordo
ao respecto da demanda da comunidade escolar do CPI As Mirandas, en Ares:
“O Parlamento de Galiza insta a Xunta a que solicite ao Concello de Ares
que realice na maior brevidade de tempo posible a obra de acondicionamento da
parcela prevista. Unha vez realizada, a Consellería de Cultura, Educación e
Universidade, comprométese a licitar, proxectar, contratar e iniciar a obra de
ampliación de maneira prioritaria, coa finalidade de dispoñer das novas

CSV: BOPGDSPG-Ar0bK0zA3-3
REXISTRO-2stZmajTz-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

instalacións canto antes.”
Pois ben, as obras que debía realizar o Concello están feitas e observamos
con preocupación que no proxecto de orzamentos para o ano 2023 non se inclúe
previsión ningunha para o CPI As Mirandas.
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Lembramos que a situación que motivou ese acordo parlamentar, e que
viña sendo denunciada con anterioridade pola comunidade educativa do centro, é
o feito de estar usando barracóns para dar aulas de infantil, unha situación que se
prolonga desde o ano 2008, e que todos os grupos políticos considerábamos que
había que corrixir de xeito inmediato.
Aquela coincidencia de criterio, cando menos naquela altura, fai que sexa
inexplicábel e absolutamente intolerábel, que a Xunta de Galiza desatenda a súa
obriga como goberno galego de garantir unhas condicións dignas nos centros de
ensino, e desatenda ao mesmo tempo o acordo parlamentar.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
1. Por que a Xunta de Galiza nega a realización das obras de ampliación
no CPI As Mirandas?
2. Considera a Xunta de Galiza que uns barracóns de obra con barrotes nas
xanelas son lugares axeitados, dignos e seguros para impartir aulas?
3. Ten coñecemento a Xunta de Galiza da consolidación do uso dos
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barracóns que debían ser temporais no CPI As Mirandas do Concello de Ares?
4. Ten coñecemento a Xunta de Galiza da modificación do PXOM do
Concello de Ares nos termos necesarios para realizar a ampliación do CPI As
Mirandas?
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5. Que estimacións manexa a Xunta de Galiza respecto do inicio e remate
das obras de ampliación do centro?

Santiago de Compostela, 16 de novembro de 2022

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

Asinado dixitalmente por:

Ramón Fernández Alfonzo na data 16/11/2022 16:10:14
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 16/11/2022 16:10:17
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta por escrito.
En recentes datas a Dirección da Consellería de Sanidade vén de anunciar a
intención de solventar o problema das ausencias de profesionais nos PAC,
especialmente ocorrente nalgunhas comarcas concretas, coa formación de
profesionais de enfermería para substituír estas ausencias de médicos.
Esta medida foi anunciada de maneira piloto no área sanitaria de Pontevedra – O
Salnés, que está sendo a principal afectada pola non cobertura de baixas dos PAC
e que está vendo como os centros de urxencias hospitalarias levan quedando
descubertos dende o inicio do verán de maneira repetida, e a pesares dos
constantes anuncios do goberno da Xunta de medidas que resolverían a situación
e que parecen non ser eficientes, como tantas outras.
A medida proposta non consta que fose consensuada ou dialogada coas entidades
profesionais e cos representantes dos traballadores do Sergas, así como tampouco
foi anunciada ou proxectada nas diferentes oportunidades que dende o propio
goberno existen, como tampouco está formulada nos estudos e análises nos que o
goberno afirma basearse para a súa toma de decisións. O antecedente que se
coñece é unha decisión semellante tomada na Comunidade Autónoma de Madrid,
que contou coa contestación e reprobación dos colexios profesionais e
especificamente co rexeitamento do propio colectivo de enfermería.
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A situación que se pode provocar con esta proposta é dunha enorme inseguridade
legal e xurídica para a enfermería, que tería unhas responsabilidades clínicas que
non lles corresponden e sobre as que non teñen a obriga de asumir decisións.
Resulta paradóxico que Galicia, que foi a penúltima Comunidade Autónoma de
Galicia de toda España en dotar de recursos e habilitacións formais ás
enfermeiras para desenvolver as capacitacións que lle foron atribuídas dende
2018 coa reforma estatal do Real decreto 1675/2012 (tres anos e medio de
demora en Galicia), implique agora que deben asumir funcións do colectivo de
facultativos ante a ausencia destes.

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
160520

A vía de resolución do conflito debe estar en dotar dos medios necesarios e
debidos aos centros de atención primaria, coas condicións laborais merecidas e
coa dotación de recursos axeitados.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan as seguintes
preguntas para a súa resposta escrita:
1. Considera realmente o Goberno de Galicia que cubrir a ineficiente
cobertura de prazas de médicos do sistema de saúde coa substitución destes
por persoal de enfermería é unha decisión que garante a calidade
asistencial?
2. Ten en consideración o Goberno de Galicia as implicacións legais e
xurídicas que pode ter implicar ao persoal de enfermería na cobertura de
funcións de facultativos?
3. Con que colectivos profesionais e/ou representantes dos traballadores
consensuou o Goberno de Galicia a súa decisións?
4. Ten a convicción o Goberno de Galicia de que pode obrigar ao persoal de
enfermería a facer labores que non lles teñen por que corresponder se así o
consideran?

Pazo do Parlamento, 16 de novembro do 2022
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 16/11/2022 16:20:52
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Marina Ortega Otero na data 16/11/2022 16:21:01
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández e Mercedes Queixas Zas, deputadas do Grupo
Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para reposta escrita, sobre os
Plans da Xunta de Galiza coa Torre de Caldaloba no concello de Cospeito.

Exposición de motivos
Despois de anos abandonada e reivindicada apenas polo movemento veciñal e
asociativo da Terra Chá, a Xunta de Galiza amosou non só o interese senón a vontade de
mercar a Torre de Caldaloba, no Concello de Cospeito.
Fíxoo logo de que a Deputación de Lugo a través da súa Vicepresidencia
Primeira e responsábel da área de Cultura mercase unha parte da Torre e do predio no
que se atopa.
Benvido sexa o interese suscitado por un vestixio patrimonial tan importante
para a historia de Galiza como é o último reduto de resistencia da nobreza galega ao
asedio dos Reis Católicos da man de Constanza de Castro (filla do marechal Pardo de
Cela) e o seu home, Fernán Ares.
Ao Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego alédanos o interese por
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mercar a Torre da Xunta de Galiza mais tamén nos interesa coñecer os plans do
Goberno galego para o futuro da Torre de Caldaloba e que pensa facer a partir da súa
adquisición.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
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- Vai mercar a Xunta de Galiza o conxunto da Torre de Caldaloba?
- De ser así, cando o vai facer e en que termos?
- Se finalmente adquire a Torre, que pensa facer con ella a Xunta de Galiza?
- Vailla transferir ao Concello de Cospeito?
- Vai desenvolver labores de mantemento, consolidación e restauración na Torre
e na súa contorna?
- Que proxecto ten para este ben patrimonial tan valioso a futuro?

Santiago de Compostela, 16 de novembro de 2022

Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Mercedes Queixas Zas
Deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Mercedes Queixas Zas na data 16/11/2022 18:22:55

Olalla Rodil Fernández na data 16/11/2022 18:22:59
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Iria Carreira Pazos e Montserrat Prado Cores,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
escrita, sobre a situación na que se atopan as traballadoras do SAF.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En Galiza hai máis de 24.000 persoas usuarias do SAF e unhas 8.000
traballadoras que, na maior parte dos casos, corresponden a empresas privadas
prestadoras do servizo.
Traballadoras cunhas condicións laborais e salariais precarias. Soportan desde
hai anos xornadas a tempo parcial; tendo que coller o seu propio vehículo para ir dun
domicilio a outro facer o seu traballo sen un salario que cubra ese custe e traballando en
casas que non contan en practicamente ningún caso coa máis mínima adaptación para
atender as persoas dependentes.
Unhas condicións laborais fixadas nun convenio colectivo caducado desde 2011
sendo vítimas durante todo este tempo do ninguneo e do abuso por parte das empresas
que fixeron todo, de todo, para impedir a negociación dun novo.
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Mesmo se disolveron como asociación en 2012 para poder pasar así ao convenio
estatal con peores condicións aínda que o galego.
Desde o 2 de novembro as traballadoras do SAF están en folga convocadas pola
CIG fronte ao preacordo alcanzado pola patronal e as centrais sindicais CCOO e UGT.
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O que teñen enriba da mesa esas traballadoras hoxe nin mellora as súas condicións de
traballo, nin recoñece o seu labor, nin garante unha mellor prestación do servizo. Máis
ao contrario, pretende impor diferencias salariais entre traballadoras que prestan o
mesmo servizo para a administración.
Malia tratarse de traballadoras de empresas privadas, a Xunta ten moita
responsabilidade ao respecto.
O Servizo de Axuda no Fogar é:
- un servizo público para garantir a atención das persoas maiores dependentes no
seu domicilio.
- ordenado por unha normativa autonómica (2009), xestionado polos concellos
- o SAF é un servizo financiado con cartos de todos, sexa cal sexa o modelo de
xestión. Nada menos que 110 millóns de euros saídos directamente da Xunta de Galiza
en 2022.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta escrita:
Cre a Xunta de Galiza que as condicións laborais das traballadoras do SAF son
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as que merecen as traballadoras e as persoas usuarias?

Santiago de Compostela, 17 de novembro de 2022
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Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Iria Carreira Pazos
Montserrat Prado Cores
Deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 17/11/2022 10:06:11

Iria Carreira Pazos na data 17/11/2022 10:06:22
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María Montserrat Prado Cores na data 17/11/2022 10:06:34
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Á Mesa do Parlamento
Manuel Lourenzo Sobral, Daniel Castro García e Mercedes Queixas Zas,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta escrita, sobre os recortes de prazas nos equipos de orientación específicos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hai xa varias semanas que a comunidade educativa galega está a amosar a súa
preocupación pola intención da Xunta de Galiza de amortizar as prazas de traballo
social nos equipos de orientación específicos (EOE)
Estamos a falar de prazas que xogan un papel fundamental tanto para as familias
como para o alumnado xa que implican o primeiro chanzo para determinar factores de
risco na comunidade educativa.
No inicio do curso, unicamente a praza de traballo Social do Equipo de
Orientación Específica da provincia de Lugo foi cuberta , ficando o resto de prazas do
resto de provincias sen cubrir. No caso da praza do EOE de Ourense deixou de cubrirse
despois da xubilación da titular e no caso da praza da Coruña a praza ficou deserta tralo
falecemento da titular. A praza da provincia de Pontevedra nunca chegou a se cubrir.
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Cómpre destacar que o Decreto 120/1998, de 23 de abril, polo que se regula a
orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia establece no
seu artigo 5 que os Equipos de Orientación Específicos estarán compostos, entre outros
profesionais, por un/ha traballador social e/ou educador social.
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Estamos a falar, polo tanto, dunha Xunta de Galiza que ademais de incumprir o
establecido na lexislación vixente, está a amosar a máis absoluta insensibilidade polos
problemas que está a padecer a comunidade educativa. Insensibilidade que xa amosou
en varias ocasións neste mesmo parlamento cando se opuxo a iniciativas do BNG para
reforzar os EOE que hoxe se evidencian máis necesarias ca nunca para afrontar os
problemas que padece a comunidade educativa.
Problemas consecuencia da Covid -19 que día tras día se perciben nas aulas,
máis tamén problemas derivados da situación económica e social que padecemos e que
implican realidades de vulnerabilidade social, risco de pobreza, acoso e enfermidade
mental fronte aos que dende o BNG entendemos non se deben aforrar esforzos.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta escrita:
Vai a Consellaría de Educación reforzar os EOE e a cubrir de xeito inmediato as
prazas de traballo social que está a recortar en cada un dos equipos provinciais?

Santiago de Compostela, 17 de novembro de 2022

Asdo.: Manuel Lourenzo Sobral
CSV: BOPGDSPG-Ar0bK0zA3-3
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Daniel Castro García
Mercedes Queixas Zas
Deputados e deputada do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 17/11/2022 10:47:46

Daniel Castro García na data 17/11/2022 10:47:51
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 17/11/2022 10:48:03
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María Leticia Gallego Sanromán, Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita.
A sobrecarga asistencial vivida nas últimas semanas nas Urxencias Pediátricas do
Hospital Álvaro Cunqueiro, onde a finais de outubro alcanzaron un pico de 300
atencións en tan só unha xornada e acumulou esperas de máis de catro horas,
puxo no punto de mira a necesidade de dotar de máis medios este servizo para
que poidan funcionar mellor as tarefas como a triaxe e a asistencia, agora en
mans de grandes profesionais que sofren a saturación pola falta de recursos. Esta
é unha realidade que foi denunciada tanto por usuarios e usuarias como por
profesionais nos últimos días. As persoas usuarias chegaron a asegurar que: “tan
só se atendía por estrita orde de chegada, atopando na cola cativos e cativas con
neumonía, crisis respiratorias ou por un golpe”.
A principios de novembro a Xerencia afirmaba que foi un problema puntual na
triaxe debido a ausencia dunha profesional o que provocou un desaxuste na
atención. Esta explicación foi criticada polos profesionais que destacaron que
non se axusta á realidade, xa que de luns a venres pola mañá hai dúas
enfermeiras, unha en boxes e unha en camas de observación e nese horario a
triaxe non existe, por iso non se puido crear tal problema. O persoal sanitario non
é o culpable dos colapsos que se están producindo na sanidade pública, o único
culpable é o Sergas pola súa mala xestión.
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O persoal lembrou que dende antes da apertura do Hospital Álvaro Cunqueiro o
cadro de persoal era insuficiente, necesitando contratar todas as fins de semana
persoal eventual non coñecedor do servizo, porque polas mañás hai tres zonas
funcionado (boxes, camas e triaxe) e só figuran dúas enfermeiras.
A dirección do Cunqueiro solicitou colaboración de enfermería para abrir o
servizo de triaxe e así poder atender as urxencias por prioridade e non por orde
de chegada e para iso prometeron probar o funcionamento con persoal da unidade
e se realmente funcionaba comprometíanse a ampliar o cadro. Sete anos despois,
os e as profesionais denuncian que a triaxe só se está facendo nalgunhas quendas
a costa do persoal xa existente no servizo.
Esta problemática das urxencias pediátricas é outra consecuencia da ineficiente
xestión en termos de recursos humanos, froito das políticas de recortes
executadas polo Partido Popular dende a Xunta de Galicia.

160530

Por iso, as deputadas e o deputado que asinan, solicitan en resposta escrita
contestación ás seguintes preguntas:
1ª) Vai a Xunta de Galicia incorporar inmediatamente o persoal de enfermería
necesario para poder levar a cabo a triaxe de doentes nas Urxencias Pediátricas
do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo?
2ª) Cales son os motivos polos que o Sergas non ampliou durante estes sete anos
o persoal para poder facer as triaxes de doentes nas Urxencias Pediátricas do
Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo?
Pazo do Parlamento, 17 de novembro de 2022

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 17/11/2022 11:01:11
Julio Torrado Quintela na data 17/11/2022 11:01:29
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Marina Ortega Otero na data 17/11/2022 11:01:42
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres e Mercedes Queixas Zas, deputado e deputada do Grupo
Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta escrita.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O DOG do 27 de febreiro de 2020 publicou a resolución da Dirección Xeral de
Patrimonio Cultural pola que se incoou o procedemento para declarar ben de interese
cultural (BIC) o funicular de transporte aéreo de materiais Novo y Sierra en Valga
(Pontevedra).
Na citada resolución facíase constar o seguinte:
Tendo en conta o contido da información achegada e o informe dos servizos
técnicos desta Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, que conclúen que a instalación
do funicular de transporte aéreo de materiais Novo y Sierra constitúe o único exemplo
desta tipoloxía (a do transporte aéreo de materiais) que pode ser conservado, dunha
tipoloxía industrial moi presente e relevante en Galicia, a da produción cerámica, e
tomando en consideración a súa orixe en 1927, fan que sexa un exemplo único na
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Comunidade Autónoma, do cal existiron outros exemplos que non se conservan.
En consecuencia cos valores históricos e culturais do citado conxunto
patrimonial a directora xeral de Patrimonio Cultural resolveu o seguinte
Primeiro. Incoar o procedemento para declarar ben de interese cultural o
funicular de transporte aéreo de materiais Novo y Sierra en Valga (Pontevedra),
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conforme o descrito no anexo desta resolución e proceder cos trámites para a súa
declaración.
Segundo. Ordenar que se anote esta incoación de forma preventiva no Rexistro
de Bens de Interese Cultural de Galicia e que se comunique ao Rexistro Xeral de Bens
de Interese Cultural da Administración do Estado.
Terceiro. Aplicar de forma inmediata e provisional o réxime de protección que
establece a Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia, para os bens
de interese cultural e para os bens mobles en particular. O expediente deberá
resolverse no prazo máximo de vinte e catro (24) meses, desde a data desta resolución,
ou producirase a súa caducidade e o remate do réxime provisional establecido.
Con posterioridade á incoación do procedemento e a aplicación do rexime de
protección establecido na lei 5/2016, con data 27 de maio de 2020, Portos de Galicia e o
concello de Valga asinaron un convenio “para a construción dun embarcadoiro no
término municipal de Valga (Pontevedra)”.
Na memoria do citado convenio sinálase o seguinte:
A entidade publica empresarial Portos de Galicia e o Concello de Valga teñen
vontade de colaborar co fin de potenciar o valor natural e ambiental da zona de Valga
de interese para Galicia e de promocionar o turismo náutico dentro e fora da nosa
Comunidade Autónoma e a este efecto, acometen a construción de embarcadorio no
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término municipal de Valga (Pontevedra)”.
As obras ubicadas en dominio público marítimo terrestre consisten básicamente
na rehabilitación do antigo embarcadoiro, actualmente en ruínas, co fin de permitir o
atraque de pequenas embarcacións turísticas que operan na Ria de Arousa co fin de
atraer o fluxo turístico da zona.
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As obras consisten na instalación dun pantalán de 24 m de lonxitude para
pasaxe e o acondicionamento o acceso ás instalacións mediante un camiño de saburra.
Os traballos están formados polas seguintes actuacións:
Na zona do antigo embarcadoiro, realizarase un muro de cara vista de
mampostería por diante do muro existente de ladrillo, que quedará enterrado, e
procederase á realización dun pequeno recheo ata acadar a cota da explanada. Esta
superficie, duns 316m2 pavimentarase con lastras de granito colocado con morteiro
sobre unha base de formigón. Nesta zona colocaranse 5 bancos que servirán para
delimitar o aparcamento. Instalaranse tamén unha varanda de protección de madeira e
alcorques nas árbores que se manteñen na explanada
O camiño de acceso a estas instalacións realizarase mediante o estendido e
compactado de saburra.
Como consecuencia do citado convenio, Portos de Galicia licitou as obras de
construción do embarcadeiro, que supuxeron unha completa alteración do BIC incoado
e a vulneración do rexime de protección.
Como se pode observar nas fotografías os restos do antigo embarcadoiro foron
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destruidos e a contorna de protección (no plano) completamente modificada e alterada.
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Cómpre ter en conta que o procedemento de incoación do BIC establecía o
seguinte rexime de protección e salvagarda provisional:
7. Réxime de protección e salvagarda provisional.
A resolución de incoación do procedemento para declarar ben de interese
cultural o inmoble determinará a aplicación inmediata, aínda que provisional, do
réxime de protección previsto na presente lei para os bens xa declarados, segundo o
artigo 17.4 e 17.5 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia
(LPCG) e complementariamente co establecido na Lei 16/1985, do 25 de xuño, do
patrimonio histórico español (LPHE).
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Este réxime implica a súa máxima protección e tutela, polo que a súa utilización
quedará subordinada a que non se poñan en perigo os valores que aconsellan a súa
conservación. Calquera intervención que se pretenda realizar nel deberá ser autorizada
pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, segundo proxectos elaborados por
técnicos competentes e segundo os criterios legais establecidos (artigos 39 a 40 LPCG).
Entre outras consideracións, o réxime implica:
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– Autorización: as intervencións que se pretendan realizar terán que ser
autorizadas pola Consellería de Cultura e Turismo e o seu uso quedará subordinado a
que non se poñan en perigo os valores que aconsellan a súa protección, polo que os
cambios de uso substanciais deberán ser autorizados pola citada consellería.
– Deber de conservación: as persoas propietarias, posuidoras ou arrendatarias
e, en xeral, as titulares de dereitos reais sobre os bens, están obrigadas a conservalos,
mantelos e custodialos debidamente e a evitar a súa perda, destrución ou deterioración.
– Acceso: as persoas propietarias, posuidoras ou arrendatarias e, en xeral, as
titulares de dereitos reais sobre os bens están obrigadas a permitir o acceso ao persoal
habilitado para a función inspectora, ao persoal investigador e ao persoal técnico da
Administración nas condicións legais establecidas. Este acceso poderá ser substituído
para o caso de investigación polo seu depósito na institución ou entidade que sinale a
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, e que non poderá superar os dous meses cada
cinco anos.
– Comunicación: as persoas propietarias, posuidoras ou arrendatarias e, en
xeral, os titulares de dereitos reais están obrigadas a comunicar á Dirección Xeral de
Patrimonio Cultural calquera dano ou prexuízo que sufrisen e que afecte de forma
significativa o seu valor cultural.
– Visita pública: as persoas propietarias, posuidoras, arrendatarias e, en xeral,
titulares de dereitos reais sobre os bens de interese cultural especificamente declarados
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permitirán a súa visita pública gratuíta un número mínimo de catro días ao mes
durante, polo menos, catro horas ao día, que serán definidos previamente.
– Uso: en calquera caso a protección do ben implica que as intervencións que
se pretenda realizar terán que ser autorizadas pola consellería competente en materia
de patrimonio cultural e que a súa utilización quedará subordinada a que non se poñan
6
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en perigo os valores que aconsellan a súa protección, polo que os cambios de uso
substanciais deberán ser autorizados pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.
Á vista do acontecido, só se poden derivar dúas conclusións
1)

Que as obras non contaron co coñecemento e autorización da

dirección xeral de Patrimonio Cultural, o que constitúe un feito de extrema
gravidade por tratarse dun ben cun rexime de protección do que derivaba “a
máxima protección e tutela”.
2)

Que a dirección xeral de patrimonio cultural autorizou as citadas

obras, o cal constituiría un feito de extraordinaria gravidade e do que se
derivarían responsabilidades.
No DOG do 30 de xuño de 2022 publicouse o decreto 114/2022 polo que se
declara ben de interese cultural o funicular de transporte aéreo de materiais Novo y
Sierra
Do contido deste decreto parece deducirse que a dirección xeral de Patrimonio
Cultural si tivo coñecemento da alteración e destrución do ben, aínda que a descrición
que se fai non se axusta ao realmente acontecido:
Durante a fase de incoación realizáronse traballos de valorización do conxunto
que supuxeron a protección das estruturas existentes da zona de embarcadoiro
integradas nun dique axustado á forma dos restos documentados e rexistrados.
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A zona de embarcadoiro completaba o sistema de soporte de material cerámico
cun cantil de forma poligonal cara ao río Ulla executado en fábrica de ladrillo, cun
piar central que sostiña a última das rodas do sistema de xiro. A maior parte destes
elementos foron desaparecendo co tempo e o seu precario estado de conservación e
fraxilidade exixiu a execución dun novo dique de protección adaptado á forma da
ribeira orixinal.
7
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(…). Os restos das estruturas do embarcadoiro foron protexidas cun novo dique
perimetral adaptado ás condicións xeométricas orixinais, despois da documentación e
rexistro arqueolóxico de todos os elementos, de tal forma que se mantén o seu espazo e
dimensións que permite a interpretación do seu sistema de funcionamento, de forma
compatible con outros usos.
Resulta evidente, tal como se pode comprobar nas fotografías, que as estruturas
do embarcadoiro non foron protexidas, que a súa fisonomía e elementos foron
completamente alterados e que a actual configuración do espazo non permite a
interpretación do seu sistema de funcionamento xa que foi absolutamente
transformado nun embarcadoiro para embarcacións turísticas.
Estamos pois diante dun gravísimo atentado contra o patrimonio, do que se
deberán

dar

as

pertinentes

explicacións

e

derivar

as

correspondentes

responsabilidades.
Ademais de todo o relativo ao BIC, cómpre ter en conta o previsto na
Declaración de Impacto Ambiental relativa ao proxecto de embarcadoiro en Valga,
promovido por Portos de Galicia. Cómpre ter en conta que este documento iniciou a súa
tramitación en 2013 e rematou en 2017, e que nos informes de diferentes departamentos
-incluida a dirección xeral de Patrimonio Cultural- non se garantiu a protección e
conservación da estrutura do antigo embarcadoiro. Considerando que en febreiro de
2020 se incoou o expediente de declaración BIC, e que o inicio deste procedemento é
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anterior á sinatura do convenio e á licitación das obras por parte de Portos, a consellaría
de Cultura puido incorrer en deixación de funcións ou falta de control e vixilancia do
impacto da actuación.
No ámbito do BIC, o concello de Valga está a tramitar o proxecto dun novo
funicular de uso turístico coñecido como “o proxecto das vagonetas”. Segundo
informacións de prensa, o proxecto ten un orzamento de 1.995.525,60 euros e prevé a
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construción dun teleférico entre o río Ulla e a Mina Mercedes, cunha lonxitude
aproximada de 1.100 metros, a urbanización das áreas próximas e a recuperación dos
restos que se conservan da antiga liña de transporte de material cerámico.
O concello está a tramitar un Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións, no
que se prevé unha modificación do ámbito definido no PXOM e a urbanización dos
terreos protexidos polo BIC. A actuación prevista ten un forte impacto visual e unha
incidencia directa no BIC e na Rede Natura 2000 río Ulla. Ademais, interfire con zonas
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habitadas, instalacións industriais e infraestruturas de comunicacións.
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Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
-Informou favorabelmente a dirección xeral de Patrimonio Cultural o proxecto
do embarcadoiro no río Ulla promovido por Portos de Galicia, logo da incoación do
expediente de declaración como Ben de Interese Cultural do funicular de transporte
aéreo de materiais Novo y Sierra en Valga?
-Por que razón a dirección xeral de Patrimonio Cultural permitiu a destrución
dun elemento senlleiro do BIC como o antigo embarcadoiro de carga e descarga de
materiais, elemento integrante da estrutura do funicular?
-Que servizo realizou os informes sobre o proxecto e que criterios se seguiron
para xustificar a desaparición da citada estratura e a agresión ao BIC?
-Ten previsto a consellaría de Cultural levar a cabo unha investigación interna
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sobre a tramitación do proxecto de embarcadoiro no río Ulla en Valga e sobre a posíbel
omisión do deber de protección e salvagarda do funicular de transporte aéreo de
materiais Novo y Sierra en Valga (Pontevedra), logo da incoación do procedemento de
declaración como Ben de Interese Cultural en febreiro de 2020?
-Ten previsto a consellaría de Cultura abrir un expediente informativo e no seu
caso sancionador, en aplicación do previsto na lei 5/2016 do patrimonio cultural de
10
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Galicia, pola destrución de parte dun ben que contaba cun réxime de protección e
salvagarda?
-Ten previsto a consellaría de Cultura informar favorabelmente o proxecto de
construción dun novo funicular para uso lúdico e turístico no ámbito de protección do
BIC?
-Que criterios segue a Xunta para aplicar o réxime de protección e salvagarda
desde o momento de incoación dun BIC?

Santiago de Compostela, 17 de novembro de 2022

Asdo.: Luis Bará Torres
Mercedes Queixas Zas
Deputado e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 17/11/2022 11:44:54
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Xosé Luis Bará Torres na data 17/11/2022 11:44:58
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas e Luis Bará Torres, deputada e deputado do Grupo
Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta escrita, sobre
as medidas que debe tomar a Xunta para evitar que se repitan os incendios na parcela da
empresa Inversiones Castro Veira en Figueroa (Arteixo).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Na parroquia de Figueroa, no concello de Arteixo, véñense producindo de forma
reiterada, desde hai varios anos, sucesivos focos de incendio prolongados durante días e
semanas, na interior da parcela da empresa Inversiones Castro Veira, que en diferentes
ocasións teñen requirido da intervención dos bombeiros e mesmo do SEPRONA, tal e
como ten manifestado o grupo municipal do BNG.
A parcela, coñecida como planta de compostaxe a partir da almacenaxe de restos
de podas e masa forestal, vese afectada por estes incendios reiterados, que desprenden
malos olores persistentes e afectan a saúde e benestar da veciñanza.
Esta situación de inseguridade, xunto á falta de resposta por parte do goberno
municipal, está a crear indefensión na veciñanza da parroquia de Figueroa e das
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limítrofes, así como no polígono industrial de Sabón, quen demandan explicacións ante
o feito de que arda materia orgánica ou que os camións sigan efectuando descargas pola
noite e de madrugada, o que está a acrecentar a desconfianza da veciñanza ante a falta
de información sobre a dedicación real da empresa.
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Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:l
- É sabedor o goberno galego desta situación que está a afectar a calidade de
vida da veciñanza de Figueroa (Arteixo)?
- Tenlle remitido o Concello de Arteixo á Xunta algunha notificación a este
respecto? Que resposta lle deu a Xunta?
- Ten sido investigada e/ou sancionada a empresa Inversiones Castro Veira por
este tipo de incendios periódicos?
- Ten o goberno constancia das diversas actuacións do SEPRONA?
- Ten a certeza a Xunta que a empresa está a cumprir o regulamento que
corresponde á súa actividade profesional?
- Que medidas ten activado o goberno galego para evitar que se repitan os
incendios na parcela da empresa Inversiones Castro Veira en Figueroa (Arteixo) que
prexudican gravemente a veciñanza?

Santiago de Compostela, 17 de novembro de 2022

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Luis Bará Torres
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Á Mesa do Parlamento
Ramón Fernández Alfonzo, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos,
deputado e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta escrita, sobre os problemas na infraestrutura do centro de saúde de Narón.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O centro de saúde de Narón, que o presidente Feijoo inaugurou a bombo e prato
o 16 de xullo do ano 2021, comezou a dar problemas desde o mesmo momento da súa
entrada en funcionamento.
Nun principio denunciáronse avarías no ascensor provocadas por inundacións.
Despois de solucionar o problema das inundacións continuaron as avarías do
ascensor, que segundo indican as persoas que as atenden estarían provocadas por unha
causa realmente sorprendente, non ser un ascensor apropiado para un centro de saúde, e
menos aínda para ser o único ascensor dun centro de saúde co volume de persoas
usuarias como o de Narón.
Esta razón sorprende aínda máis por ter sido unha advertencia desatendida pola
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dirección do SERGAS, que no seu día replicou ás demandas da área sanitaria con un
informe de poboación que desmentía, ou iso era o que se pretendía, as necesidades dun
segundo ascensor.
As advertencias parece que tiñan máis fundamento que as réplicas
evidentemente inspiradas pola política de recortes dos gobernos do Partido Popular.
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Mais o problema do ascensor non é o único con ser sen dúbida grave, xa que
cando o caudal do río que pasa por debaixo do centro de saúde aumenta os baños
atáscanse e hai que pechalos.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
- Coñece a Xunta a situación do centro de saúdo do concello de Narón tocante ás
avarías do ascensor e dos baños?
- Por que non se dotou de inicio o centro como correspondía e demandaban
desde a área sanitaria?
- Por que non se tivo en conta a presenza do río?
- Cando estima a Xunta de Galiza que o centro poderá estar funcionando con
normalidade?

Santiago de Compostela, 17 de novembro de 2022

Asdo.: Ramón Fernández Alfonzo
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Montserrat Prado Cores
Iria Carreira Pazos
Deputado e deputadas do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
escrita.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Propaganda da Xunta de Galiza, do Partido Popular, xa non é quen de agochar
a situación dramática da Atención Primaria, a falta de profesionais, a desatención, as
listas de espera. Unha situación inaceptábel, non hai ningún centro de saúde, nin PAC
que teña unha situación de normalidade, cos cadros de persoal que corresponden. Hai
carencias en todos, o habitual é toparse por toda Galiza centros de saúde e PACS co
cartaz de “non hai médico”, especialmente preocupante na Área Sanitaria PontevedraSalnés
Non hai unha estratexia para normalizar a Atención Primaria, dispoñer d@s
profesionais, recursos e capacidade de tomar decisións, que permita rematar coas
axendas interminábeis, cos descubertos nos PACs, coa falta de pediatras...

CSV: BOPGDSPG-Ar0bK0zA3-3
REXISTRO-YIoXT8Wfy-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Neste contexto última ocorrencia do Partido Popular é dar unha formación
expres @s profesionais de enfermería para que atenda só as urxencias que cheguen aos
PACS, en ausencia de persoal facultativo. Formación para que atendan as urxencias
seguindo as indicacións telefónicas dun médico que está traballando noutro centro de
saúde, atendendo outros doentes, ou do 061.
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Unha auténtica barbaridade atender urxencias seguindo indicacións telefónicas,
unha soa profesional, cando sabemos que diante dunha emerxencia fan falta mans para
atender á persoa doente: explorar, coller vía, facer electros, poñer osíxeno, mediación,
incorporar... Non é posíbel atender unha urxencia sen o equipo de profesionais que
poidan complementarse.
Parécenos ben que se mellore a formación de enfermería, mais para desenvolver
as súas competencias, o seu perfil profesional.
Nin as enfermeiras poden substituír @s médic@s nin @s médic@s poden
substituír as enfermeiras. É preciso un equipo completo.
O persoal de enfermaría non pode asumir unha responsabilidade, unha situación
de estrés que non lle corresponde e polo tanto sen respaldo legal. Nin doentes, nin
profesionais poden soportar esta situación, nin laboral nin de atención.
Con estas medidas están recoñecendo de facto a situación de emerxencia
sanitaria, de alarma que levamos meses denunciando.
Esta situación non vai facer máis que empeorar pola elevadísima cifra de
xubilacións que se van a producir nos vindeiros anos e pola continua fuxida de
profesionais que se forman en Galiza cos impostos d@s galeg@s e logo marchar a
traballar a outros lugares, porque non soportan as condicións laborais nas que lles
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obriga o Sergas a traballar.
A petición de certificados de idoneidade, para poder traballar fóra, non fai máis
que aumentar, segundo o informe do Colexio Médico Colexial, no ano 2021 foron 75
@s facultativ@s que solicitaron en Galiza a certificación de idoneidade, preciso para
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traballar fóra do Estado español, e que a maioría son da especialidade de familia e
comunitaria.
Segundo a Asociación Galega de Enfermería Familiar e Comunitaria arredor do
20% das enfermeiras especialistas que se forma vense na obriga de emigrar para
poderen desenrolar a sua profesión na AP, e que o 15% traballan coma enfermeiras
xerais, moitas veces no hospital.
É unha evidencia que o PP ten un plan clarísimo, empuxar @s galeg@s cara á
sanidade privada, non por escolla senón por pura necesidade. Se precisan atención
sanitaria e non lla prestan no centro de saúde, nin tampouco nos PACS. Se teñen que
acudir aos servizos de urxencias hospitalarias colapsadas, onde son atendidos despois de
agardar horas e en moitos casos se lles di que a patoloxía que teñen non é de gravidade
para acudir a urxencias hospitalarias.
O resultado é que quen pode acude á privada ou directamente ou vía contratar
un seguro médico, e @s que non poden queda tirado.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
Vai en algún momento a Xunta de Galiza tomar medidas para rescatar á atención
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primaria do pozo na que a ten metida os 13 anos de recortes do Partido Popular?
Vai rectificar a intención de que persoal de enfermería preste atención en
solitario nos PACs ante a ausencia de médic@s?
Considera que sen aumentar o orzamento destinado á atención primaria é posíbel
reverter a situación na que se atopa a atención primaria?
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Santiago de Compostela, 17 de novembro de 2022

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